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WPROWADZENIE
I. WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd
powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia
radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport
obejmuje podsumowanie działalności zarządu
powiatu w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii,
uchwał

rady

powiatu

i

budżetu

obywatelskiego. Na podstawie art. 15zzzzzz
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin przedstawienia Radzie Powiatu
raportu o stanie powiatu, przypadający w 2020 roku został przedłużony o 60 dni tj.
do dnia 31.07.2020 r.
Działając na podstawie ww. przepisów Zarząd Powiatu w Nysie przedstawia Radzie
Powiatu w Nysie, opracowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie –
raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2019 rok.

I. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE
POWIATU
II. PAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU
Położony jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w strefie
pogranicza polsko-czeskiego. Powierzchnia powiatu wynosi ok. 1224 km2.
Powiat swoim zasięgiem obejmuje 9 gmin, w tym 5 gmin miejskich: Głuchołazy,
Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków i 4 gmin wiejskich : Kamiennik, Łambinowice,
Pakosławice, Skoroszyce.
Powiat nyski zamieszkuje 135 948 osób – stan na dzień 31.12.2019 roku, z czego 69 856
stanowią kobiety, a mężczyźni 66 019. W powiecie obserwowany jest sukcesywny
PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU
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spadek liczby ludności. Na koniec 2018 roku w powiecie zamieszkiwało 136 946 osób,
czyli w ciągu ostatniego roku spadek ten wyniósł 998 osób.
Według stanu na dzień 31.12.2019 za GUS, w wieku przedprodukcyjnym jest 21 155
osób, w wieku produkcyjnym 84 489 osób, a w wieku poprodukcyjnym 31 302 osób.
Na terenie powiatu znajduje się 595,622 km dróg, zaliczonych do kategorii dróg
powiatowych, będących w zarządzie Zarządu Powiatu w Nysie. Z czego około 32 % tych
dróg jest w stanie dobrym.
Tabela 1. Podstawowe dane finansowe w układzie porównanym na koniec 2019 i 2018
roku. Uchwała III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Nyskiego na 2019 rok. Treść uchwały.
Wyszczególnienie

Wykonanie na dzień
31.12.2018r.
146 286 662,72

Wykonanie na dzień
31.12.2019r.
158 144 731,80

38 702 648,72

31 593 690,38

RAZEM

184 989 311,44

189 738 422,18

Wydatki

161 209 521,06

172 436 349,61

Rozchody

4 210 000,00

8 800 000,00

165 419 521,06

181 236 349,61

Dochody
Przychody

RAZEM

Tabela 2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w szczegółowości
do działów w klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.
Treść uchwały.
Lp.

Dział

Wykonanie dochodów
2018

1.

010

2.

020

3.

600

4.

630

Wykonanie wydatków

2019

2018

2019

Rolnictwo i
łowiectwo
Leśnictwo

176 964,32

1 037 637,00

196 819,30

1 144 857,83

186 661,70

180 789,32

202 835,90

196 963,52

Transport i
łączność
Turystyka

19 880 313,15

22 500 310,17

40 516 221,72

40 904 196,12

9 453,69

9 964,40
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5.

700

Gospodarka
mieszkaniowa

2 620 816,31

1 352 975,10

3 362 354,47

1 932 689,88

6.

710

1 690 912,64

1 802 284,51

1 664 016,52

1 476 195,42

7.

750

Działalność
usługowa
Administracja
publiczna

361 093,28

573 372,04

15 352 547,01

16 478 185,23

8.

751

Urzędy
naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli i
ochrony prawa
oraz
sądownictwa

84 416,69

0,00

84 416,69

0,00

9.

752

102 000,00

118 000,00

102 000,00

118 000,00

10.

754

Obrona
narodowa
Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa

12 553 437,81

12 958 439,85

12 596 008,10

13 178 151,59

11.

755

Wymiar
sprawiedliwości

375 436,57

375 406,50

375 436,57

375 406,50

12.

756

Dochody od osób
prawnych, od
osób fizycznych i
od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości
prawnej oraz
wydatki
związane z ich
poborem

29 098 723,06

31 695 543,08

13.

757

Obsługa długu
publicznego

614 167,86

1 251 124,63

14.

758

Różne rozliczenia

63 680 350,93

68 669 525,43

15.

801

Oświata i
wychowanie

1 369 876,70

1 260 565,15

46 830 742,57

51 197 583,33

16.

851

Ochrona zdrowia

2 199 157,62

2 019 717,08

3 978 705,11

2 592 381,20

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU
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17.

852

Pomoc społeczna

5 454 677,80

5 566 096,34

6 585 877,61

7 011 882,15

18.

853

Pozostałe
zadania w
zakresie polityki
społecznej

2 783 636,79

2 404 986,55

6 856 352,18

6 021 430,29

19.

854

Edukacyjna
opieka
wychowawcza

670 369,29

2 028 305,69

12 461 551,48

17 785 785,38

20.

855

Rodziny

2 378 488,43

2 991 771,33

6 807 729,33

7 495 624,00

21.

900

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

589 202,63

576 727,66

768 085,06

1 342 693,45

22.

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

30 127,00

32 279,00

1 620 437,99

1 796 604,70

23.

926

Kultura fizyczna i
sport

223 761,90

126 629,99

RAZEM

146 286 662,72

158 144 731,80

161 209 521,06

172 436 349,61

Powiat wykonuje określone w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny isystemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
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13) ochrony środowiska i przyrody;
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu

przeciwpowodziowego,

przeciwpożarowej

i

zapobiegania

innym

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18) ochrony praw konsumenta;
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;
20) obronności;
21) promocji powiatu;
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych wart.3 ust.3ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r.
poz. 284);
23) działalności w zakresie telekomunikacji.
Poszczególne zadania mają odzwierciedlenie w niniejszym raporcie.
Zarząd Powiatu w Nysie wykonuje zadania przy pomocy następujących jednostek
organizacyjnych :
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,

http://ckziu.nysa.pl/j
/
Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Paczkowie,
Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie,
PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU
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Muzeum Powiatowe w Nysie,

http://www.muzeum.nys
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie,

http://www.pcprnysa.pl/
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Nysie,

http://www.ppp.nysa.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie,

http://www.pup.nysa.pl/
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Głuchołazach

http://www.zozglucholazy
.pl/
PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU

10 | S t r o n a

Raport o stanie Powiatu Nyskiego za rok 2019

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie,

http://www.zud.nysa.pl/
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

http://www.zoznys
a.pl/
Zespół Placówek Specjalnych w Nysie,

http://www.zpsnys
a.pl/
Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie,

http://zse. ys.pl/
PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU
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Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie,

http://www.zsipart.nysa.p
l/
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie,

https://rolniknysa.pl
/
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie,

http://www.carolinum.ed
u.pl/

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU
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Zespół Szkół Technicznych w Nysie,

http://www.zst_nys
a.wodip.opole.pl/
Zespół Szkół w Głuchołazach,

https://www.zsgluc
holazy.pl/
Zespół Szkół w Paczkowie,

https://www.lopac
zkow.pl/
PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU
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oraz Starostwa Powiatowego w Nysie.

https://www.powiat.
nysa.pl/
II. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU
III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU
Rada Powiatu w Nysie w 2019 roku obradowała na 10 sesjach, na których podjęto
112 uchwał. Ponadto działało 7 stałych komisji, które odbyły łącznie 95 posiedzeń
Sposób wykonania uchwał przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU
W NYSIE
IV. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU W NYSIE
W 2019 roku Zarząd Powiatu w Nysie obradował na 59 posiedzeniach. W tym
okresie Zarząd podjął 157 uchwał, których zestawienie stanowi załącznik nr 2
do niniejszego raportu.
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IV. STRATEGIE I PROGRAMY – KIERUNKI
DZIAŁANIA POWIATU NYSKIEGO
V. STRATEGIE I PROGRAMY - KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATU
NYSKIEGO

1. Edukacja publiczna
1. Edukacja Publiczna
Realizując przyjętą na lata 2018 – 2028 Strategię Powiatu Nyskiego podjęto
działania zgodnie z wytyczonymi głównymi celami Strategii. Kandydatom do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 zapewniono możliwość skorzystania
z szerokiej oferty kształcenia, dającej jak najlepszą możliwość dalszego kontynuowania
nauki i zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy. Zagwarantowano młodzieży
wybór kierunku kształcenia zgodny z ich preferencjami, tworząc z tego powodu
w technikach także klasy dwuzawodowe, a w liceach różne profile kształcenia.
Mając na celu

podnoszenie

poziomu

kształcenia,

dla

zmotywowania

uczniów

do poszerzania wiedzy i uzyskiwania coraz lepszych ocen kontynuowano przyznawanie
stypendium za wyniki w nauce. Na koniec roku szkolnego 2018/19 było 320
stypendystów. W szkołach oprócz lekcji wynikających z planu nauczania, prowadzonych
było

wiele

zajęć

dodatkowych

matury i egzaminów

zawodowych.

wychowawczy

szczególnym

ze

przygotowujących
Każda

szkoła

uwzględnieniem

uczniów

realizowała
wychowania

do

olimpiad,

swój

program

patriotycznego

i obywatelskiego oraz profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologicznym.
Dla zapewnienia szkołom i placówkom oświatowym jak najlepszych warunków
lokalowych i materialnych przeprowadzono kilka ważnych inwestycji. Najważniejsze
z nich to:
kontynuacja budowy Regionalnego Centrum Integracji i Rehabilitacji, w którym
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego będą mieli stworzone
bardzo dobre warunki do nauki, rewalidacji i rehabilitacji,

STRATEGIE I PROGRAMY – KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATU NYSKIEGO
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przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na sale lekcyjne oraz
dostosowanie bursy do obowiązujących przepisów p. poż w Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych, co znacznie poprawi warunki nauki w szkole
i bezpieczeństwo wychowanków bursy,
rozpoczęta realizacja zadania zmiany sposobu użytkowania części budynku przy
ul Szopena 4 na internat Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych ( wykonanie
dokumentacji technicznej), to przedsięwzięcie umożliwi utworzenie niezbędnego
dla Liceum Sztuk Plastycznych internatu; wielu uczniów Liceum pochodzi
z odległych od Nysy miejscowości (tylko dwie tego typu szkoły znajdują
się w województwie opolskim), utworzenie internatu znacząco poprawi warunki
uczniom i zapewni rozwój szkole.
W każdej szkole/placówce przeprowadzono ponadto różne remonty, dzięki
którym znacznie poprawiono warunki lokalowe, materialne i wygląd estetyczny
jednostek oświatowych.
Mając na względzie kolejny cel Strategii - stworzenia w szkołach/placówkach
uczniom niepełnosprawnym odpowiednich warunków, przeniesiono Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego
do nowej wyremontowanej siedziby, spełniającej wymagania jakie należało zapewnić
osobom niepełnosprawnym korzystającym z usług Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.

2. Pomoc społeczna
2. Pomoc społeczna
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nyskiego
na lata 2013-2023 przyjęta Uchwałą Nr XVII/242/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia
29 czerwca 2012r.
Misja: Stworzenie mieszkańcom powiatu, zagrożonym wykluczeniem społecznym,
możliwości usamodzielnienia

zawodowego i społecznego w oparciu o instytucje

i inicjatywy społeczne.

STRATEGIE I PROGRAMY – KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATU NYSKIEGO
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Cel strategiczny I. Rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cel strategiczny II: Zwiększenie dostępności i podniesienie

jakości usług

wspierających , opiekuńczych i specjalistycznych.
Cel strategiczny III: Rozwijanie różnorodnych form pomocy i wsparcia na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Cele strategii w 2019 roku realizowane są poprzez:
1. Program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nyskim na lata 20182020 oraz
2. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2012 2021
3. Inne działania tj.:
a) odbyły się 4 spotkania z pracownikami ośrodków pomocy społecznej
powiatu nyskiego, kuratorami oraz sędziami Sądu Rejonowego w Nysie
celem uwspólnienia działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, Spotkania maja charakter cykliczny i planowane są na lata
kolejne. Cyklicznie odbywają się także, spotkania robocze pracowników
PCPR w Nysie z rodzinami pełniącymi funkcję zawodowych rodzin
zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka, celem przedmiotowych
spotkań są daleko idące działania mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu wychowanków oraz ich rodzin biologicznych.
b) Zorganizowano

spotkanie

integracyjne

dla

rodzin

zastępczych

niezawodowych, zawodowych, rodzinnego domu dziecka, placówek
opiekuńczo - wychowawczych oraz uczestników warsztatów terapii
zajęciowej

a

także,

mieszkańców

domów

pomocy

społecznej

„Inne Światy”- impreza cykliczna odbywająca się w ramach świąt gmin
i powiatu nyskiego
c) zorganizowano event w Hali Nysa pt. „ Weź nie pękaj – leć z nami”.
Ponadto jak co roku odbywały się spotkania przedstawicielami organizacji
pozarządowych oraz domami pomocy społecznej
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d) rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i placówki
opiekuńczo-wychowawcze
doposażały

budynki

przeprowadzały
i

szkoliły

niezbędne

personel

w

celu

remonty,
utrzymania

lub podniesienia poziomu świadczonych usług.
e) ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR w Nysie
wzbogacono o szeroka ofertę poradnictwa tj. oprócz psychologa oraz
specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie porady świadczy
również mediator oraz specjalista ds. uzależnień oraz prawnik.
(świadczenie poradnictwa).
f) realizacja z ROPS w Opolu partnerskiego projektu „Bliżej rodziny i dziecka
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawczeII edycja” współfinansowany z EFS w ramach RPOWO na lata 2014-2020
w ramach którego planowane jest utworzenie mieszkania chronionego
i wspomaganego/treningowego dla wychowanków opuszczających pieczę
zastępczą, w tym celu pozyskano 1 lokal treningowy oraz 1 lokal
chroniony dla 4 pełnoletnich wychowanków; działanie to dotyczy
realizacji

zadania

pieczy

zastępczej

oraz

wsparcia

osób

niepełnosprawnych.
g) realizacja projektów

konkursowych „Mądry Start- Dobre działania –

Lepsze pokolenie” i projekt „W Domu najlepiej” dofinansowany
ze środków EFS w ramach RPOWO na lata 2014-2020, w ramach,
którego zostanie utworzony jeden rodzinny dom dziecka, w roku 2019
pozyskano lokal z przeznaczeniem na ten cel.
h) rozpoczęto

przygotowania

do

realizacji

programu

finansowanego

ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o nazwie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego działania wesprą
w sposób

bezpośredni

20

osób

z

niepełnosprawności.
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3. Wsparcie rodziny i systemu pieczy
zastępczej
3. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nyskim na lata 20182020 przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/335/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia
2018r.
Cel I programu: Ograniczenie opieki instytucjonalnej na rzecz rodzinnych form pomocy
dzieciom.
Cel II programu: Poprawienie i rozszerzenie poziomu świadczonych usług
Cel III programu: Prowadzenie różnorodnych form wsparcia dla pełnoletnich
wychowanków

opuszczających

np.

placówki

opiekuńczo-wychowawcze,

rodziny zastępcze.
Cel IV programu: Uzupełnianie brakujących ogniw opieki nad dzieckiem.
realizowano projekty konkursowe „Mądry Start- Dobre działania –Lepsze
pokolenie” i projekt „W Domu najlepiej” dofinansowany ze środków EFS
w ramach RPOWO na lata 2014-2020 w ramach których w 2019r. między innymi
propagowano ideę rodzicielstwa zastępczego poprzez ulotki, plakaty, ogłoszenia
w prasie, w radio, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, zorganizowanie
pikniku propagującego rodzicielstwo zastępcze,
placówki

opiekuńczo-wychowawcze

przeprowadzały

niezbędne

remonty,

doposażały budynki i szkoliły personel w celu utrzymania lub podniesienia
poziomu świadczonych usług..
organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych, na których tematyka
dostosowana była do zgłaszanych potrzeb,
zatrudniono psychologa na cały etat, nawiązano współpracę z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin
w Nysie,
realizowano projekt

konkursowy „Mądry Start- Dobre działania – Lepsze

pokolenie” w ramach którego osoby usamodzielniające się tj. pełnoletnie matki
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skorzystały z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, doradca zawodowy,
lekarze specjaliści), a podczas

weekendowego wyjazdu uczestniczyły

w zajęciach warsztatowych,
pracownicy brali udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe,
stała współpraca pomiędzy lokalnymi służbami socjalnymi i instytucjami
zajmującymi się praca z rodziną i dzieckiem.
stała współpraca z gminami powiatu nyskiego i pisemne poparcie przyznania
mieszkań dla wychowanków pieczy,
systematyczne prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej oraz
kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne
domy dziecka,
szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy
dziecka.

4. Wspieranie osób niepełnosprawnych
4. Wspieranie osób niepełnosprawnych
Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2012 –
2021 przyjęty Uchwałą Nr XII/104/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2011r.
Cel I programu: Utrzymywanie na wymaganym poziomie standardów świadczonych
usług przez Domy Pomocy Społecznej.
Cel II programu: Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w kierunku pomocy
osobom niepełnosprawnym.
Cel III programu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy
społecznej w zakresie niepełnosprawności.
Cel IV programu: Umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania
się i funkcjonowania we własnym środowisku.
Cel V programu: Skoordynowanie działań na rzecz umożliwienia samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Cel VI programu: Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Cel VII programu: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Cel VIII programu: Edukacja osób niepełnosprawnych.
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domy pomocy społecznej
budynki

przeprowadzały niezbędne remonty, doposażały

i szkoliły personel w celu utrzymania lub podniesienia poziomu

świadczonych usług.
prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie do domów pomocy
społecznej powiatu nyskiego,
W Domach

Pomocy Społecznej wykonano liczne

inwestycje związaną

z ochroną przeciwpożarową, wymiana zniszczonej stolarki okiennej oraz
drzwiowej, modernizacja oraz zakup lub wymiana niezbędnego wyposażenia.
Wyremontowano dźwig osobowy. Odświeżone zostały pokoje i korytarze
w budynkach.
współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej dot.
udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu dofinansowań
ze środków PFRON.
udział pracowników w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe
realizowano

Program

„Wyrównywania

dofinansowany ze środków
Niepełnosprawnych

różnic

między

regionami”

-

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

w ramach którego w Obszarze D – likwidacja barier

transportowych wniosek

na zakup busa dla Warsztatu Terapii zajęciowej

z Głuchołaz prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów
Zespołu Szkół w Głuchołazach,
organizowano spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego
domu samopomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych , zespołu placówek
specjalnych,
zorganizowano

imprezy

integracyjne dla osób niepełnosprawnych „Inne

Światy”, nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Artystów Malujących
Ustami i Nogami „AMUN”, którzy uświetnili naszą imprezę plenerem
artystycznym, mową motywującą a także, wystawą prac, która pozostawała do
obejrzenia dla mieszkańców powiatu oraz gości,
utrzymano zwiększoną liczbę miejsc w domach pomocy społecznej w Nysie
realizacja

zadań

związanych

z

rehabilitacją

przez Powiatowy Urząd pracy w Nysie tj:
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wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji,
koszty wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

koszty

szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
udział pracowników PCPR w spotkaniach organizowanych przez

zespół

placówek specjalnych, ośrodek pomocy społecznej, organizacje pozarządowe
w celu przekazywania informacji dot. możliwości uzyskania dofinansowań
i uczestnictwa w programach skierowanych do osób niepełnosprawnych,
prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych i podnoszenie świadomości
społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych podczas organizowanych
imprez integracyjnych,
działalność

Powiatowej społecznej rady ds. spraw osób niepełnosprawnych

i zespołu problemowego

w celu opiniowania wniosków z zakresu zadań

rehabilitacji społecznej.
realizacja zadań związanych z rehabilitacją społeczną ze środków PFRON

tj.

uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych, -dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty

ortopedyczne

i

środki

pomocnicze

przyznawane

osobom

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej,

-dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych,

w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych,
realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”- dofinansowanego w ramach
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
prowadzonego przez warsztat terapii zajęciowej w Nysie,
realizacja

Programu Aktywny Samorząd w ramach którego dofinansowano:

zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

utrzymanie

sprawności technicznej

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , zakup protezy
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kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania technicznej, między
innymi koszty wykształcenia na poziomie wyższym osób niepełnosprawnych.
realizacja

zadań

związanych

z

rehabilitacja

zawodową

prowadzona

przez Powiatowy Urząd pracy w Nysie tj: wydatki na instrumenty lub usługi
rynku pracy określone w ustawie o promocji, koszty wyposażenia stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych, - koszty szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych, współpraca z warsztatami terapii
zajęciowej, uczestnictwo osób niepełnosprawnych z WTZ w targach pracy,
współpraca z zespołem placówek specjalnych, przedszkolem integracyjnym
poprzez udział dzieci i osób niepełnosprawnych w imprezach integracyjnych,
spotkaniach,
działalność szkoły życia przy domu pomocy społecznej w Nysie.

5. Transport zbiorowy i drogi publiczne
5. Transport zbiorowy i drogi publiczne
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 r., przyjęta uchwałą Nr XV/151/16 Rady
Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r..
Zadaniem Partnerstwa Nyskiego 2020 było pozyskanie środków zewnętrznych
w ramach konkursu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa

obywatelskiego”

organizowanego

przez

Ministerstwo

Rozwoju

Regionalnego i współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
14 października 2013 r. Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” uzyskał najwyższą liczbę
punktów (99%) i otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego EOG.
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
przygotowana została w ramach działań operacyjnych projektu „Partnerstwo Nyskie
2020”. Celem opracowanej Strategii jest poprawa sytuacji w dziedzinie transportu
na terenie obszaru objętego projektem. Zmiany zostaną dokonane poprzez utworzenie
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efektywnego

systemu

transportu,

który

umożliwi

swobodne

przemieszczanie

się podróżujących oraz zachowanie wysokiej jakości usług.
Założenia Strategii mają na celu upowszechnienie się poszczególnych form
transportu i zintegrowanie komunikacyjne Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
2020. Podczas podejmowania działań wdrażających powyższe założenia, zostaną
uwzględnione kwestie związane z dojazdami do miejsc pracy i nauki, stref aktywności
produkcyjnej, usługowej, logistycznej oraz turystycznej. Ułatwiony będzie również
dostęp do komunikacji zbiorowej. Kolejnym celem opracowania Strategii jest
zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości i organizacji
transportu, czyli zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych oraz różnego rodzaju
atrakcji – zarówno kulturalnych, jak i turystycznych.
Główne cele Strategii:
Stworzenie spójnej sieci transportu publicznego
Poprawa jakości oraz dostępności usług w transporcie publicznym
Stworzenie atrakcyjnych powiązań multimodalnych przez budowę centrów
przesiadkowych P&R (park and ride) oraz B&R (bike and ride)
Poprawa jakości systemu drogowego
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
Stworzenie spójnego systemu oznaczonych ciągów pieszo-rowerowych
Poprawa

bezpieczeństwa

w

poruszeniu

się

pieszo

oraz

rowerem

w miejscowościach pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.
W 2019 roku działania strategii podlegały bieżącemu monitoringowi.

6. Kultura fizyczna i turystyka
6. Kultura fizyczna i turystyka
Uchwała Nr XXXVII/315/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2010 r. w
sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju turystycznego pogranicza nysko - jesenickiego
na obszarze powiatu nyskiego".
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Celem

strategii

było

opracowanie

koncepcji

markowych

produktów

turystycznych powiatu nyskiego opartych na walorach ziemi nyskiej. Nawiązując
do zidentyfikowanych grup produktowych o strategicznym znaczeniu dla powiatu
nyskiego wyodrębnione zostały kompozycje, na bazie których opracowano flagowe
produkty ziemi nyskiej:

jeziora i góry, miasta, zabytki i wydarzenia, krajobrazy

i tradycje uzdrowiskowe.
Jednym z zaproponowanych w strategii produktów priorytetowych jest "Górskie
Pojezierze Nysy Kłodzkiej".
Obok produktów priorytetowych powiatu nyskiego, opracowano także tzw.
produkty priorytetowe transgraniczne (np. "Bezgranicznie kochamy rowerzystów")
i produkty uzupełniające ("Ziemia Nyska - naturalnie").

7. Geodezja, kartografia i kataster
7. Geodezja, kartografia i kataster
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X-Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
Działania 10.3 E-usługi publiczne powiat nyski w partnerstwie z innymi powiatami
z województwa opolskiego realizuje projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel operacji: 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 wdrożony zostanie:
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 projektu, a także
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będzie stanowił bramkę dostępową do e-usług poziomu wojewódzkiego
realizowanych

przez

Wojewódzki

Ośrodek

Dokumentacji

Geodezyjnej

i Kartograficznej w Opolu.
Powstanie 13 usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4transakcja, 13 podmiotów udostępni on-line informacje sektora publicznego,
zostanie zdigitalizowanych 3600 dokumentów dla powiatu nyskiego,
Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.
W 2019r. podpisano umowę i zakupiono serwer do prowadzenia e-usług, opracowano
projekt wykonawczy na wykonanie e-usług, wykonano 50 % informatyzacji części
zasobu geodezyjnego gminy Głuchołazy tj. 1800 operatów geodezyjnych.
Wykonanie inwestycji w związku z realizacją w/w zadania przewidywane jest
w latach 2019-2020.
„Scalanie gruntów obręb Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski,
województwo opolskie”
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020.
Poddziałanie:

Wsparcie

na

inwestycje

związane

z

rozwojem,

modernizacją

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.
Operacja typu: Scalanie gruntów.
Cel operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz
ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą
o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania
produkcji rolnej.
Wskaźniki realizacji operacji: Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem
scaleniowym: 751,6244 ha, w tym:
Powierzchnia gruntów rolnych 714,0986 ha,
Powierzchnia gruntów leśnych 12,1548 ha
Termin zakończenia: maj 2023r.

STRATEGIE I PROGRAMY – KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATU NYSKIEGO

Raport o stanie Powiatu Nyskiego za rok 2019

26 | S t r o n a

Zadanie wykonywane jest w 2 etapach
Etap I Scalanie gruntów wsi Rzymkowice lata 2018-2021, nadzór geodezyjny
Etap II Zagospodarowanie poscaleniowe, nadzór lata 2022-2023
Tabela 3. Realizacja II etapu w 2019 roku.

Lp.
2
3
4
5

ETAP II
Termin realizacji: 25.10.2019 r.
Wyszczególnienie zakresu
wartość (w zł)
rzeczowego
Ustalenie i pomiar granicy
251 953,00
zewnętrznej, pomiar elementów
niezmiennikowych projektu
Szacunek gruntów, rejestr przed
302 560,00
scaleniem
Zebranie życzeń
167 969,00
Projekt wstępny scalenia
251 954,00
razem wartość etapu II
974 436,00

termin realizacji

25.10.2019 r.

Wykonanie inwestycji w związku z realizacją w/w zadania przewidywane jest
w latach 2020-2023.

8. Porządek publiczny i bezpieczeństwo
obywateli
8. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2019 - 2023.
Głównym celem www. programu jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu
Nyskiego. Cel osiągany jest poprzez

realizację założeń programowych i zadań

obejmujących zagadnienia z zakresu:
poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców w miejscach publicznych
i w miejscach zamieszkania. Ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń
szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.
wzrostu bezpieczeństwa w szkołach,
przeciwdziałania patologiom społecznym (alkohol i narkomania),
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
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bezpieczeństwa w sieci,
poprawy

stanu

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego,

sanitarno

–

epidemiologicznego, epizootycznego oraz innych zagrożeń naturalnych.
W realizacji Programu biorą udział służby, instytucje i organizacje działające na terenie
powiatu na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli.

9. Przeciwdziałanie bezrobociu
i aktywizacja lokalnego rynku pracy
9. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy
1. Programy realizowane w ramach środków Unii Europejskiej
aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim
2. Programy specjalne realizowane w ramach środków Funduszu Pracy
wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych „POMOC W DOMU”
„Nowa perspektywa 2019”
3. Programy realizowane w ramach środków pozyskanych z rezerwy MRiPS
"Odpowiedzialny, aktywny, pracujący!"- program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi
"Bezpieczny powiat "- program aktywizacji zawodowej osób, na terenie których
miały miejsce klęski żywiołowe
" Uwierz w siebie" – program aktywizacji bezrobotnych zamieszkujących na wsi
4. Udział w międzynarodowych projektach
Wraz z fundacją IMAGO PUP w Nysie realizował dwa projekty międzynarodowe:
Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienia efektywności
instytucji rynku pracy
"Stop and GO" – bezpieczny postój – przystań na drodze do satysfakcjonującej
aktywności ( nadal realizowany)
Ponadto PUP w Nysie uczestniczy w projekcie " Poszerzamy nasze horyzontytransfer

szkockich doświadczeń" realizowanym w ramach Programu
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Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erazmus + Akcja
1.
W ramach programu Erazmus + Akcja 2 urząd uczestniczy także w projekcie
"Counselling Good Practice" relizowanym z organizacjami partnerskimi Republiki
Czeskiej, Wielkiej Brytanii i Cypru.
5. Inne programy:
Senior na rynku pracy
Mama potrzebna na rynku pracy
Wsparcie mobilności osób bezrobotnych
Pracuj w Powiecie Nyskim
Strategia Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie na lata 2016 – 2020 wprowadzona
uchwałą w marcu 2015 roku.
Podstawowe założenia:
pozytywny wizerunek Urzędu, wysoki poziom satysfakcji klientów zewnętrznych
i wewnętrznych;
optymalne, celowe i efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi
i majątkowymi Urzędu;
nowoczesny, innowacyjny system zarządzania – efektywne procesy wewnętrzne;
kompetentni, wykształceni, zmotywowani i zaangażowani pracownicy.
Realizacja powyższych programów i strategii została przedstawiona w sprawozdaniu
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2019 rok.

10. Promocja powiatu i współpraca
zagraniczna
10.

Promocja powiatu i współpraca zagraniczna

Uchwała Nr XLI/347/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia "Strategii promocji pogranicza nysko - jesenickiego na obszarze
powiatu nyskiego".
Strategia promocji pogranicza nysko-jesenickiego na obszarze powiatu nyskiego
powstała w ramach realizacji przez Starostwo Powiatowe w Nysie projektu
transgranicznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego

oraz

ze

środków

budżetu

państwa

Funduszu

Mikroprojektów

Euroregionu Pradziad.
Jednym z istotnych elementów opracowanej strategii było stworzenie logo
powiatu

nyskiego,

które

dzisiaj

jest

stosowane

na

wszystkich

materiałach

promocyjnych, publikacjach, banerach, roll-upach, na stronie internetowej, portalach
społecznościowych, materiałach video, plakatach, itd. przygotowywanych przez Powiat
Nyski. Wraz z logo powstała Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Powiatu Nyskiego,
która zawiera podstawowe informacje dotyczące standaryzacji budowy znaku, jego
kolorystyki oraz dopuszczalnych wersji użytkowych znaku. Znak promocyjny nie jest
zamiennikiem herbu powiatu, służy do działań związanych z promocją. Symbolika znaku
jest wizualizacją koncepcji pozycjonowania powiatu nyskiego jako górskiego pojezierza.
Pionowe belki w barwach heraldycznych powiatu symbolizują góry i wieże, a trzy
niebieskie kropki powstałe na jego terenie jeziora.

12. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
11.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przyjęty
do realizacji uchwałą Nr XLI/393/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r.
Przedmiotem współpracy Powiatu Nyskiego z Organizacjami pozarządowymi były
zadania z zakresu:
pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
informacje o realizacji ww. zadań zostały zawarte w sprawozdaniu z Programu za
2018r.
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V. BUDŻET OBYWATELSKI
VI. BUDŻET OBYWATELSKI
Powiat Nyski nie realizował w 2019 roku budżetu obywatelskiego.

VI. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU
W 2019 ROKU
VII.

REALIACJA ZADAŃ POWIATU W 2019 ROKU

1. Edukacja publiczna
1. Edukacja Publiczna
W 2019 r. w ramach zadań z zakresu edukacji publicznej:
dokonano podwójnego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i osobno
do szkół ponadpodstawowych – łącznie przyjęto 1872 uczniów;
przeprowadzono analizę jakości pracy szkół na podstawie wyników egzaminów
zewnętrznych: maturalnych i zawodowych;
zorganizowano w szkołach i placówkach różne formy pomocy psychologicznopedagogicznej

(nauczania

indywidualne,

zajęcia

rewalidacyjne,

zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze);
w ramach prowadzonego nadzoru nad jednostkami zatwierdzono łącznie 10
arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych oraz około 55 aneksów
do tych arkuszy;
wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla
najzdolniejszych uczniów (320 uczniów – od stycznia do czerwca i 271 uczniów
- od września do grudnia);
udzielano comiesięcznie, według stanu liczby uczniów a dany miesiąc, dotacji
dla 13 szkół i placówek niepublicznych na działalność statutową;
udzielono pomocy zdrowotnej dla 22 nauczycieli;
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przeprowadzono 10 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela
mianowanego;
przeprowadzono postępowania konkursowe na stanowisko dyrektora: Zespołu
Placówek Specjalnych w Nysie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie;
ustalono plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nyskiego od 1 września
2019 r.;
dostosowano nazwy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat
Nyski do wymogów wynikających z wprowadzonej przez ustawodawcę reformy
systemu oświaty (10 szkół);
stwierdzono przekształcanie dotychczasowych szkół w szkoły ponadpodstawowe
(14 uchwał);
wydano

21

skierowań

do

Młodzieżowych

Ośrodków

Wychowawczych

dla nieletnich z terenu powiatu nyskiego;
wydano 13 skierowań do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nysie;
wydano 85 skierowań do szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Nyski;
skierowano 5 uczniów do kształcenia specjalnego do Młodzieżowych Ośrodków
Socjoterapii poza obszar powiatu nyskiego;
skierowano 3 uczniów do kształcenia specjalnego do szkół specjalnych poza
obszar powiatu nyskiego;
dokonano zwiększenia od 1.04.2019 r. średnio o 5% wynagrodzeń pracowników
administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Nyski.
dwukrotnie w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy Karta Nauczyciela
zwiększono w 2019 r. wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Pierwsza
podwyżka wprowadzona od 1 stycznia wyniosła 5% natomiast druga
wprowadzona od 1 września wyniosła 9,6%. Ponadto zgodnie z zapisami
w Karcie Nauczyciela

zwiększony został dodatek za wychowawstwo

dla nauczycieli do poziomu 300 zł brutto.
realizowano projekty dofinansowane ze środków UE:
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1.

wszystkie szkoły powiatowe prowadzące kształcenie zawodowe brały
udział w 2019 r. w projekcie „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku
Pracy II” w ramach RPO WO. Projekt obejmował zajęcia dla uczniów
w formie warsztatów, kursów i staży zawodowych, a szkoły otrzymały
pełne

specjalistyczne

wyposażenie

do

pracowni

przedmiotów

zawodowych;
2.

Zespół Placówek Specjalnych w partnerstwie ze Szkołą Biznesu Sp. z o. o.
rozpoczął realizację projektu „Włączeni-NIE!wykluczeni” w ramach RPO
WO. Zadania objęte projektem to: kursy zawodowe, doradztwo zawodowe
oraz organizacja wycieczek łącznie dla 97 wychowanków.

3.

Zespół Szkół Technicznych w Nysie w partnerstwie ze Szkołą Biznesu
Sp. z o. o. otrzymał zgodę Zarządu i złożył wniosek o przystąpienie
do projektu „Uczniowie ZST w Nysie gotowi na rynek pracy” w ramach RPO
WO. Projekt obejmuje udział w stażach/praktykach zawodowych, kursach
nadających nowe kompetencje zawodowe.

4.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Technicznych oraz
Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Nysie realizowały
Programy Erasmus + których głównym założeniem było odbycie przez
uczniów staży i praktyk zawodowych w kraju i poza granicami, m.in.
w Niemczech, Holandii i Chorwacji.

przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Paczków w wysokości
50 000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia edukacyjnych zajęć artystycznych
dla dzieci i młodzieży, realizowanych w użyczonej na ten cel nieruchomości
położonej w Paczkowie;
realizowano zadanie wynikające z rządowego programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ramach którego Wiodący Ośrodek
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
Ośrodku

Doskonalenia

Nauczycieli

działający
i

przy

Poradnictwa

Powiatowym
Psychologiczno-

Pedagogicznego w Nysie objął opieką 146 dzieci i zrealizował 2 860 godzin.
przeniesiono

siedzibę

Powiatowego

Ośrodka

Doskonalenia

Nauczycieli

i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie z ul. Fryderyka Szopena 4
na ul. Słowiańską 17 ze względu na większą ilość pomieszczeń, przestronność,
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brak barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz ze względu na korzystną
lokalizację: zadbany teren, miejsca parkingowe.
Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji Publicznej oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Nysie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie, Zespół Szkół
Technicznych w Nysie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, Zespól Szkół i Placówek Artystycznych
w Nysie, Zespół Szkół w Głuchołazach, Zespół Szkół w Paczkowie, Zespół Placówek
Specjalnych w Nysie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa,
Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie.

2. Promocja i ochrona zdrowia
2. Promocja i ochrona zdrowia
Zadania Powiatu w zakresie ochrony zdrowia obejmują m.in.: tworzenie strategii
i planowanie polityki zdrowotnej na terenie powiatu oraz podejmowanie działań
w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia.
W 2019 roku przy współudziale Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie
zorganizowano dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat
Nyski, dwa spektakle profilaktyczne „Wygrać siebie” i „Więzy krwi”.
Powiat Nyski brał udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.
W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony
na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą obudową dydaktyczną - ulotka, plakat,
materiały dla nauczyciela oraz film na temat samobadania skóry. Siedem szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat nyski wzięło bezpłatny udział
w programie, którego głównym celem było zwiększenie świadomości społecznej
na temat czerniaka - czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
W ramach realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia
współorganizowano i dofinansowano działania profilaktyczne Zarządu Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nysie. Ponadto poprzez sfinansowanie transportu, umożliwiono
udział zainteresowanych seniorów i osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
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nyskiego w organizowanej w Opolu przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego i Towarzystwo Walki z Kalectwem imprezie promującej zdrowie pn.
Jarmark Niezwykłości- Marsz po zdrowie.
Rada Powiatu w Nysie jest podmiotem tworzącym i nadzorującym dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nysie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.
W 2019 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie funkcjonowało
16 poradni – liczba udzielonych porad specjalistycznych: 46 885;
w Szpitalu w Nysie:


15 oddziałów specjalistycznych - ogółem 329 łóżek i 18 miejsc
w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym - liczba hospitalizowanych: 18
355,



Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej,



Zakład Rehabilitacji.

w Szpitalu w Paczkowie:


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Paczkowie - 65 łóżek - 104 osoby
hospitalizowane.

Wykonanie świadczeń medycznych w ZOZ w Nysie w 2019 roku:
1. Liczba hospitalizowanych w lecznictwie zamkniętym - 18 637,
2. Liczba udzielonych porad specjalistycznych - 46 885,
3. Wyjazdy karetek - 11 858,
4. Porady udzielone w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - 32 238,
5. Zabiegi operacyjne oraz zabiegi endoskopowe - 12 982.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
w Głuchołazach w 2019 roku prowadził działalność w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych w siedmiu oddziałach szpitalnych i w ośmiu poradniach specjalistycznych.
Ponadto w ramach Zakładu funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
W 2019 roku w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach funkcjonowały:
w Szpitalu Nr 1 w Głuchołazach przy ulicy M. C. Skłodowskiej 16:


Oddział reumatologiczny - 20 łóżek,



Pododdział rehabilitacji ogólnoustrojowej – 15 łóżek,
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Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – 46 łóżek,



Izba przyjęć,



Zakład diagnostyki laboratoryjnej,



Pracownia RTG.

w Szpitalu Nr 2 w Głuchołazach przy ulicy Lompy 2:


5 oddziałów szpitalnych – łączna liczba łóżek – 188,



Pracownia fizykoterapii

Ogółem we wszystkich oddziałach szpitalnych w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach
w 2019 roku hospitalizowano – 4 374 pacjentów, udzielono 36 732 porad
ambulatoryjnych, w tym: 4 901 porad w Izbie Przyjęć.
Zadanie realizowane jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz ZOZ w Nysie, SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach.

3. Pomoc społeczna
3. Pomoc społeczna
Prowadzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej który objął opieką 56 osób.
Funkcjonowały 4 Domy Pomocy Społecznej z ogólną liczbą miejsc 309. W domach
pomocy społecznej powiatu nyskiego w 2019r. umieszczono 61 osób.
współpracowano z domami pomocy społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej,
Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej,
Prowadzono program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy na terenie
Zakładu Karnego w Nysie które ukończyło 14 skazanych
W budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
zamontowano

urządzenia chłodząco-grzejące, wymienione zostały kolejne okna

uchylne na sali narad wraz z roletami. W pokojach biurowych zamontowane zostały
rolety okienne. Wybudowany oraz wyposażony został pokój spotkań dla dzieci z pieczy
zastępczej. Wymieniona także, meble biurowe w pokoju koordynatorów.
W Domach Pomocy Społecznej wykonano liczne inwestycje związaną z ochroną
przeciwpożarową, wymiana zniszczonej stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacja
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oraz zakup lub wymiana niezbędnego wyposażenia. Wyremontowano dźwig osobowy.
Odświeżone zostały pokoje i korytarze w budynkach.
Zadanie realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy
Społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Powiatowy Urząd Pracy.

4. Wsparcie rodziny i systemu pieczy
zastępczej
4. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej
W 2019r. ogółem objęto opieką 137 rodzin zastępczych w których mieszonych jest 212
dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których umieszczono 14 dzieci.
Sąd ustanowił 22 nowych rodzin zastępczych w których umieszczono 35 dzieci.
Funkcjonowały 2 Rodzinne Domy Dziecka w których umieszczono 14 dzieci
w tym 1 Rodzinny Dom Dziecka w 2019r. został rozwiązany.
osobom prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka, PCPR udzieliło dodatkowego
wsparcia finansowego na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzenia domu
(wymiana ogrodzenia, drzwi wejściowych utworzono szatnie dla dzieci).
Funkcjonowało 9 zawodowych rodzin zastępczych w tym : 3 pełniące funkcje
pogotowia rodzinnego i 1 specjalistyczna.
Świadczeniami z tytułu usamodzielnienia objęto 45 wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych,

młodzieżowych

ośrodków

wychowawczych

i zakładów poprawczych oraz 31 wychowanków rodzin zastępczych.
Realizowano program 500 + na który wydatkowano 1.141.301,88 zł oraz
Program 300+ na który wydatkowano kwotę 66.650,00 zł;(rodziny zastępcze,
placówki opiekuńczo-wychowawcze).
Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
wydatkowano 2.750.162,13 zł.
Realizowano projekt konkursowy Mądry start-Dobre działania-Lepsze pokolenie”
dofinansowany ze środków EFS w ramach RPOWO na lata 2014-2020. W ramach
projektu zorganizowano piknik propagujący ideę rodzicielstwa zastępczego,
pozyskano

kandydatów

do

pełnienia

funkcji

rodziny

zastępczej

lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Ogółem projektem objęto 10 dzieci
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przebywających w pieczy zastępczej, 10 osób w wieku 15-18 lat przebywających
w pieczy zastępczej i 5 pełnoletnich matek opuszczających pieczę zastępczą.
Dla ww. osób zorganizowano miedzy innymi: spotkania z psychologiem, wyjazdy
integracyjno-edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne , spotkania z doradcą zawodowym.
Realizowano projekt „W domu

najlepiej”

dofinansowany

ze środków EFS

w ramach RPOWO na lata 2014-2020. Zakończenie projektu planowane
jest na 31.12.2020 r. Pozyskano od Skarbu Państwa piętro w kamienicy
mieszkalnej w Otmuchowie z przeznaczeniem na utworzenie Rodzinnego Domu
Dziecka.
Realizowano projekt partnerski z ROPS w Opolu Bliżej rodziny i dziecka –
wsparcie rodzin

przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja. W 2019r. w ramach projektu
przebadanych zostało 22 osoby potencjalnych kandydatów na rodziny zastępcze
z terenu powiatu nyskiego, w tym 9 małżeństw.
Przeprowadzono 8 spotkań w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych,
zorganizowano event w Hali Nysa pt. „ Weź nie pękaj – leć z nami”. Ponadto jak co
roku odbywały się spotkania przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz
domami pomocy społecznej.
Realizowano resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w ramach którego dofinansowano wynagrodzenie 3 koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej.
Funkcjonowało Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie
które zapewniło całodobową opiekę 101 (rotacja, miejsc statutowych 72 )
dzieciom w trzech placówkach: w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nysie,
w Paczkowie i w Jasienicy Górnej.
W

jednej

z

placówek

Centrum

Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych

w Paczkowie tj. w budynku w Nysie przy ul. Unii Lubelskiej wymieniony został
kocioł grzewczy z kotła olejowego na gaz ziemny.
Zadanie realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie , Powiatowy
Urząd Pracy , Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, placówki oświatowe.
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5. Wspieranie osób niepełnosprawnych
5. Wspieranie osób niepełnosprawnych
W ramach dofinansowania ze środków PFRON realizowano
program Zajęcia Klubowe w WTZ,
program Aktywny Samorząd dotyczący między innymi pomocy osobom
niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pomocy
w zakupie protezy kończyny, pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego.,
program „Wyrównywanie różnic między regionami” w ramach którego Warsztat
Terapii Zajęciowej z Głuchołaz prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół
i Absolwentów Zespołu Szkół w Głuchołazach,
Ponadto w ramach limitu środków PFRON dla Powiatu Nyskiego:
dofinansowano dla 354 osób uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
zawarto 13 umów w ramach dofinansowania sportu, kultury i rekreacji dla 414
osób niepełnosprawnych,
dofinansowano 474 wnioski osób niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
dofinansowano

likwidację barier

architektonicznych i w komunikowaniu

się zrealizowano 73 umowy,
dofinansowano koszty działalności WTZ,
dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
zawarto 1 umowę,
Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych powołała zespół problemowy
w celu opiniowania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej, odbyło się 5
posiedzeń Zespołu,
Powiatowy Urząd Pracy w ramach limitu środków PFRON:
skierował 2 osoby niepełnosprawne,
utworzył 6 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
Sfinansował szkolenie elektryka dla 1 osoby niepełnosprawnej

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU W 2019 ROKU

Raport o stanie Powiatu Nyskiego za rok 2019

39 | S t r o n a
Przy

PCPR

w

Nysie

o Niepełnosprawności,

funkcjonuje
który

w

Powiatowy
2019r.

Zespół

wydał:

ds.

Orzekania

2.244

orzeczeń

o niepełnosprawności. Ponadto Zespół wydał 418 legitymacji dla osób
niepełnosprawnych i 308 kart parkingowych.
Funkcjonowały 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nysie i w Głuchołazach które
objęły pomocą 70 uczestników WTZ.
Zrealizowany został program „Zajęcia Klubowe w WTZ” dla 10 uczestników,
podmiotem prowadzącym był WTZ w Nysie. Celem jest wsparcie osób
niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu
społecznym i zawodowym.
W 2019 r. odbyły się spotkania z pracownikami ośrodków pomocy społecznej
powiatu nyskiego, kuratorami oraz sędziami Sądu Rejonowego w Nysie celem
uwspólnienia działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Zorganizowano imprezę integracyjną „Inne Światy” w ramach Święta Gmin
Powiatu Nyskiego.
W Domach Pomocy Społecznej wykonano liczne inwestycje związane z ochroną
przeciwpożarową, wymianą zniszczonej stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacja
oraz zakup lub wymiana niezbędnego wyposażenia. Wyremontowano dźwig osobowy.
Odświeżone zostały pokoje i korytarze w budynkach.
Montaż

oświetlenia

i zmodernizowano

ewakuacyjnego

hydranty.

w

Zmodernizowano

budynku
system

Zacisze.

Wymieniono

sygnalizacji

pożaru.

Zmodernizowane zostały łazienki.
Do Warsztatu Terapii

Zajęciowej w Nysie, do Pracowni Krawieckiej zakupiono

maszynę do szycia z dodatkowych środków przekazanych WTZ przez Powiat Nyski.
Zadanie realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,Powiatowy Urząd
Pracy, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej
Realizacja działań opisanych w pkt. 3-5 przedstawiono w sprawozdaniu z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie za 2019 rok.
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6. Transport zbiorowy i drogi publiczne
6. Transport zbiorowy i drogi publiczne
W 2019 r. realizowano zadania w zakresie:
rejestracji pojazdów:


wydanie decyzji o rejestracji pojazdu – 28 697 wniosków,



decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 1 098 wniosków,



zawiadomienie o zbyciu pojazdu – 5 798 wniosków,

uprawnień do kierowania pojazdami:


wydanie prawo jazdy – 4 136 wniosków,



cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami – 261 wniosków,

w zakresie Portalu Starosty – 789 wniosków,
zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych (wydanie opinii
dotyczącej organizacji ruchu) rozpatrzono 686 projektów, w tym:


634 dotyczące zatwierdzeń projektów organizacji ruchu – drogi powiatowe,
drogi gminne, (z czego zatwierdzono 534 projektów organizacji),



44 dotyczące zatwierdzeń organizacji ruchu – drogi krajowe, drogi
wojewódzkie,

Wydano 8 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy,
biegi), w zakresie kontroli oznakowania:
61 kontroli dróg powiatowych i gminnych (kontrola wprowadzonych zmian
w organizacji ruchu),
24 kontroli dróg powiatowych - 595 km i gminnych - 330 km (kontrola stanu
oznakowania na wszystkich drogach powiatowych i gminnych).
Ponadto przeprowadzono:
17 kontroli kompleksowych Stacji Kontroli Pojazdów,
18 kontroli kompleksowych Ośrodków Szkolenia Kierowców.
W zakresie transportu:
licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób – 91
wniosków,
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 53 wnioski,
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zaświadczenie potwierdzające wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby
własne – 53 wnioski,
licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem
osobowym – 1 wniosek,
licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem
osobowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – 1 wniosek,
licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 4 wnioski,
zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 60
wniosków,
zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób – 19
wniosków,
opiniowanie wniosków w zakresie rozkładów jazdy (uzgodnienia) – 34 wnioski,
50 kontroli w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób,
zezwolenia

na

zaświadczenia

wykonywanie

zawodu

potwierdzającego

przewoźnika

wykonywanie

drogowego

krajowych

oraz

przewozów

drogowych na potrzeby własne,
W zakresie usuwania i przechowywania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy
Prawo o ruchu drogowym:
ilość usuniętych pojazdów z drogi – 120,
ilość wycen pojazdów – 14,
ilość złożonych wniosków w Sądzie – 13,
ilość

wydanych

decyzji

o

naliczeniu

kosztów

dotyczących

usunięcia,

przechowywania, oszacowania – 15,
ilość decyzji o rozłożeniu na raty – 2,
kontrola Prawidłowości wykonywania przez PKS w Nysie Sp. z o.o. zadań
wynikających z umowy w sprawie przechowywania na parkingu strzeżonym
pojazdów usuniętych z dróg w trybie określonym w art. 130a ustawy – Prawo
o ruchu drogowym.
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W

zakresie

publicznego

transportu

zbiorowego

–

realizacja

umowy

KT.032.6.2016.DZ z dnia 22.12.2016 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.
Tabela 4. Przewozy na liniach komunikacyjnych realizowane od dnia 01.01.2019 r. przez
PKS w Nysie w ramach umowy.
Nr linii Nazwa linii (trasa)
1 NYSA D.A. - GŁUCHOŁAZY ul. LOMPY /SZPITAL przez: POLSKI ŚWIĘTÓW
2 NYSA D.A. - GŁUCHOŁAZY ul. JAGIELLOŃSKA przez: STARY LAS
3 NYSA D.A. - SŁAWNIOWICE GRANICA przez: GIERAŁCICE
5 NYSA D.A. - GOWOROWICE przez: KAMIENNIK
7 NYSA D.A. - OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. przez: KAŁKÓW
9 NYSA D.A. - SARNOWICE przez: OTMUCHÓW
10 NYSA D.A. - GOŚCICE przez: OTMUCHÓW
11 NYSA D.A. - KAMIENICA SKRZ przez: OTMUCHÓW
12 NYSA D.A. - RZYMIANY przez: PRUSINOWICE
13 NYSA D.A. - NYSA D.A. przez: FRĄCZKÓW
14 NYSA D.A. - CHRÓŚCINA SZKOŁA przez: SKOROSZYCE
16 NYSA D.A. - SIDZINA przez: LASOCICE
17 NYSA D.A. - KORFANTÓW P.DW. przez: BIELICE
19 NYSA D.A. - RZYMKOWICE przez: JASIENICA DOLNA
20 NYSA D.A. - PLEŚNICA przez: WĘŻA WIEŚ
W dniu 28.08.2019 r. podpisany został aneks nr 20 do przedmiotowej umowy,
który zakładał od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. wykonywanie przewozów
na następujących liniach komunikacyjnych:
1 NYSA D.A. - GŁUCHOŁAZY ul. LOMPY /SZPITAL przez: POLSKI ŚWIĘTÓW
2 NYSA D.A. - GŁUCHOŁAZY ul. JAGIELLOŃSKA przez: STARY LAS
3 NYSA D.A. - SŁAWNIOWICE GRANICA przez: GIERAŁCICE
W dniu 12 sierpnia 2019 r. Rada Powiatu w Nysie wyraziła zgodę na zawarcie
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych podlegających dopłacie ze środków Funduszu rozwoju przewozów
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autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Uchwała Rady Powiatu w Nysie
nr IX/90/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.)
W dniu 26 sierpnia 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą
Opolskim, a Powiatem Nyskim w sprawie dopłaty w 2019 roku z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
W następstwie tego w dniu 28 sierpnia 2019 r. podpisana została umowa
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Powiatem
Nyski, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.
Zgodnie z zapisami umowy przewozy autobusowe od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2019
r. wykonywane były na następujących liniach komunikacyjnych
Tabela 5. Przewozy na liniach komunikacyjnych realizowane od dnia 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. przez PKS w Nysie.
Nr linii Nazwa linii (trasa)
101: NYSA D.A. - POKRZYWNA I /SKRZ przez: POLSKI ŚWIĘTÓW
102: NYSA D.A. - GŁUCHOŁAZY UL. JAGIELLOŃSKA /P przez: STARY LAS II /KOŚCIÓŁ
103: NYSA D.A. - GŁUCHOŁAZY P.DW. przez: GIERAŁCICE III /KOŚCIÓŁ
104: NYSA D.A. - SZKLARY I /PĘTLA przez: KAMIENNIK
105: NYSA D.A. - GOWOROWICE przez: KAMIENNIK
107: NYSA D.A. - ZWIERZYNIEC przez: KAŁKÓW
108: NYSA D.A. - KOZIELNO II przez: OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW.
109: NYSA D.A. - LUBIATÓW II /KOŚĆIÓŁ przez: OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW.
110: NYSA D.A. - GOŚCICE III przez: OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW.
111: NYSA D.A. - DZIEWIĘTLICE przez: OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW.
112: NYSA D.A. - NYSA D.A. przez: PRUSINOWICE /STRAŻ
113: NYSA D.A. - NYSA D.A. przez: FRĄCZKÓW
114: NYSA D.A. - CZARNOLAS IV przez: SKOROSZYCE
115: NYSA D.A. - CHRÓŚCINA /SZKOŁA przez: SKOROSZYCE
116: NYSA D.A. - NYSA D.A. przez: LASOCICE I
117: NYSA D.A. - BIELICE I /SKRZ. przez: SIDZINA
118: NYSA D.A. - PIECHOCICE przez: KORFANTÓW P.DW.
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119: NYSA D.A. - KUŹNICA LIGOCKA I przez: JASIENICA DOLNA
120: NYSA D.A. - PUSZYNA przez: WĘŻA WIEŚ
W 2019 roku Spółka PKS w Nysie koncentrowała się na dwóch głównych
obszarach działalności przewozowej – wykonywaniu powiatowych przewozów
użyteczności publicznej oraz obsługi gmin Powiatu Nyskiego w obszarze publicznego
transportu zbiorowego.
W 2019 roku w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie
kontynuowano działania dotyczące współpracy z gminami Powiatu Nyskiego. Obecnie,
tak jak w poprzednich latach, PKS w Nysie pełni rolę operatora publicznego transportu
zbiorowego w sześciu gminach: Pakosławice, Skoroszyce, Korfantów, Paczków,
Otmuchów i Kamiennik. Do czerwca 2019 r. wykonywano przewozy użyteczności
publicznej na terenie gminy Głuchołazy.
Oprócz obsługi gmin PKS w Nysie wykonuje przewozy o charakterze
użyteczności publicznej na terenie powiatu nyskiego (w/w umowy). Sieć powiatowych
przewozów o charakterze użyteczności publicznej określa plan transportowy.
W ramach projektu z programu wojewódzkiego RPO (Działanie 3.1.1 Gospodarka
Niskoemisyjna) ze środków Unii Europejskiej zrealizowano zakup 8 nowych autobusów,
w tym 7 autobusów z napędem konwencjonalnym (silniki Diesla) oraz jednego autobusu
elektrycznego. W sierpniu 2019r. przekazano do użytkowania PKS w Nysie autobus
elektryczny. Dostawę 7 nowych autobusów zrealizowano w styczniu 2020 r.
Realizacja działań przedstawiono w sprawozdaniu z działalności Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Nysie za 2019 rok.
Zadania realizowane są przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Nysie oraz PKS w Nysie Spółka z o.o.
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7. Drogi publiczne
7. Drogi publiczne
Tabela 6. Zestawienie zadań wykonanych na drogach powiatowych.
Nazwa zadania

Transport zbiorowy i drogi publiczne.

PRZEBUDOWA DROGI

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (rozpoczęcie

POWIATOWEJ-ULICA

w 2018r.).

KOLEJOWA W

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej

GŁUCHOŁAZACH

na łącznej długości 298m, obejmującą:
 nową konstrukcję nawierzchni jezdni,
 jednostronną ścieżkę rowerową o nawierzchni
bitumicznej,
 chodnik z kostki betonowej,
 kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi,
 zatoki postojowe dla samochodów osobowych,
 oświetlenie uliczne,
 oznakowanie poziome i pionowe.

POPRAWA

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (rozpoczęcie

WARUNKÓW

w 2018r.).

TRANSPORTOWYCH

W ramach zadania zrealizowano przebudowę drogi

NA OBSZARZE

powiatowej od miejscowości Biała Nyska do miejscowości

POWIATU NYSKIEGO

Kałków na długości 9 670m .

POPRZEZ
PRZEBUDOWĘ DROGI
1632 O NA ODCINKU
BIAŁA NYSKA KAŁKÓW

Zadanie obejmowało:
 przebudowę skrzyżowania na rondo w miejscowości
Buków,
 korekty skrzyżowań z drogami powiatowymi i
gminnymi,
 parkingi, ścieżkę pieszo-rowerową, system
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odwodnienia, oświetlenie, chodniki, nową konstrukcję
nawierzchni drogi, oznakowanie poziome i pionowe,
nasadzenia zastępcze, zatoki autobusowe.

PRZEBUDOWA DROGI

W ramach zadania realizowana jest przebudowa drogi

POWIATOWEJ NR

powiatowej na odcinku od obwodnicy Nysy do końca

1680 O NA ODCINKU

miejscowości Wyszków Śląski o łącznej długości 1 607m.

OBWODNICA NYSY-

Przebudowa obejmowała:

WYSZKÓW ŚLĄSKI

 przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni,
 wykonanie systemu odwodnienia, ciągu pieszorowerowego, chodnika, zatok autobusowych, przejść
dla pieszych z dedykowanym oznakowaniem i
oświetleniem, oznakowania poziomego i pionowego,
radarowych wyświetlaczy prędkości.

PRZEBUDOWA DROGI

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim /umowny termin

POWIATOWEJ NR

zakończenia: październik 2020r./

1680 O NA ODCINKU

W ramach zadania realizowana jest przebudowa drogi

WYSZKÓW ŚLĄSKI-

powiatowej na odcinku od obwodnicy Nysy do końca

KONRADOWA

miejscowości Wyszków Śląski o łącznej długości 1 273m.
Przebudowa obejmuje:
 przebudowę (z poszerzeniem) konstrukcji
nawierzchni jezdni,
 wykonanie systemu odwodnienia, oznakowania
poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa
ruchu.

PRZEBUDOWA DRÓG

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim.

POWIATOWYCH NR

Termin zakończenia: listopad 2020r.

1668 O, 1653 O, 1654

W ramach zadania realizowana jest przebudowa drogi

O /ODCINEK

powiatowej na odcinku od obwodnicy Nysy do końca

GOŚWINOWICE-

miejscowości Wyszków Śląski o łącznej długości 4 784m.

GRĄDY/

Przebudowa obejmuje:
 przebudowę (z poszerzeniem) konstrukcji
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nawierzchni jezdni,
 wykonanie systemu odwodnienia, ciągu pieszorowerowego, oświetlenia ulicznego, oznakowania
poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa
ruchu, przebudowę dwóch skrzyżowań na ronda.

PRZEBUDOWA

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni dróg

NAWIERZCHNI

o łącznej długości 4 760m:
 DP 1622 O m. Nowy Świętów, długość 101m,
 DP 1662 O Nowaki-Słupice, długość 1 110m
 DP 1543 O Skoroszyce-Czarnolas, długość 986m,
 DP 1527 O m. Przydroże Małe, długość 743m,
 DP 1669 O Zurzyce-Kamiennik, długość 1 760m.

PRZEBUDOWA
CHODNIKÓW

 chodnik w miejscowości Goworowice
długość: 101,00m.
 chodnik w miejscowości Cieszanowice
długość: 90,00m.
 chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1206 O,
miejscowość Przechód
długość: 91,00m.
 chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1530 O,
miejscowość Rączka
Długość: 260,00m.
 chodnik w miejscowości Markowice
długość: 136,00m.
 chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1617 O w
miejscowości Jarnołtówek
długość: 70,00m.
 chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1537 O w
miejscowości Sidzina
długość: 138m.

WYKONANIE

W ramach zadania wykonano:
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NAWIERZCHNI

 poszerzenie jezdni drogi wraz z wykonaniem nowych

BITUMICZNEJ W

warstw bitumicznych,

MIEJSCOWOŚCIACH

 regulację urządzeń obcych.

STARY LAS, NOWY LAS
I NOWY ŚWIĘTÓW
REMONT CHODNIKA

Zadanie obejmowało:

WRAZ

 rozbiórkę chodnika,

Z MUREM OPOROWYM

 rozbiórkę ogrodzenia,

I OGRODZENIEM W

 rozbiórkę muru oporowego,

CIĄGU DROGI

 wykonanie muru oporowego w technologii żelbetowej

POWIATOWEJ

z okładziną kamienną,

NR 2166 O-UL. EMILII

 montaż ogrodzenia po jego renowacji,

GIERCZAK W NYSIE

 odtworzenie chodnika.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
NR 1531 O W MIEJSCOWOŚCI WŁODARY
Realizację powyższych działań przedstawiono w sprawozdaniu z działalności Zakładu
Utrzymania Dróg za 2019 rok.
Zadanie realizowane przez Wydział Drogownictwa oraz Zakład Utrzymania Dróg.

7. Kultura
8. Kultura
Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie przyjął plan zamierzeń programowych
i merytorycznych oraz zadań organizacyjno-gospodarczych i inwestycji w Muzeum
Powiatowego w Nysie na rok 2019, który został na początku roku przedstawiony
Zarządowi Powiatu do akceptacji. Plan został zrealizowany a szczegółowe sprawozdanie
z jego realizacji zostało złożone przez Dyrektora i przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu
13.02.2020 r.
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Zarząd Powiatu w roku 2019 przyjął także plan organizacji i współorganizacji imprez
z dziedziny kultury. W ramach przyjętego planu zostały zorganizowane takie
wydarzenia kulturalne jak

Dzień Edukacji Narodowej, Wręczenie Pereł Powiatu

Nyskiego dla uczniów. Ponadto Powiat współorganizował 35 imprez z dziedziny kultury
o zasięgu wojewódzkim lub powiatowym, a także międzynarodowym. Uczestnicząc
w organizacji

imprez,

których

współorganizatorem

były

inne

samorządy,

stowarzyszenia i organizacje społeczne Powiat ufundował nagrody rzeczowe dla
uczestników biorących udział w festiwalach, konkursach, przeglądach, olimpiadach,
turniejach, pokrył częściowo koszty bieżące organizacji. Zawarto porozumienie z Gminą
Nysa, na mocy którego zadania przewidziane dla powiatowej biblioteki publicznej
wykonywała Miejsko-Gminna Biblioteka w Nysie.
Realizacja powyższych działań przedstawiono w sprawozdaniu z działalności
Powiatowego Muzeum w Nysie za 2019 rok.
Zadania realizowane przez : Wydział Edukacji Publicznej, Muzeum Powiatowe w Nysie.

9. Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami
9. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zadanie realizowane jest na podstawie właściwego porozumienia z dnia 10.05.2018 r.
w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia
niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. U. Woj. Op. z 2018 r.,
poz. 1504 ze zm.).
Zarejestrowano ogółem 562 wnioski, które w szczególności dotyczyły:
216 pozwoleń konserwatorskich dla inwestycji przy obiektach i w obrębie
obszarów wpisanych do rejestru zabytków.
85 uzgodnień projektów budowlanych na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy
Prawo budowlane dla obiektów i obszarów objętych ochroną poprzez
wpis do ewidencji zabytków.
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261 uzgodnień, opinii i warunków wynikających z ustaleń prawa
miejscowego z zakresu działań inwestycyjnych przy obiektach i w obrębie
obszarów ujętych w ewidencji zabytków
w tym:
113 dot. uzgodnienia projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
148 dot. opiniowania zakresu działań inwestycyjnych przy obiektach
niewpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, a figurujących
w ewidencji zabytków poszczególnych gmin powiatu nyskiego.
W 2019 r. Powiat udzielił dotacji na ochronę i konserwację zabytków:
1.

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach na wymianę
pokrycia dachowego na kościele pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach
wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 1120/66 z
dnia 08.02.1966 roku.

2.

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy na odbudowę
sklepienia kolebkowego nawy głównej i więźby dachowej w kościele pw. św.
Jerzego Hajdukach Nyskich wpisanego do rejestru zabytków województwa
opolskiego pod nr rej. 919/64 z dnia 30.05.1964 r.

Zadanie realizowane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

10. Kultura fizyczna i turystyka
10. Kultura fizyczna i turystyka
W 2019 roku Powiat Nyski realizował zadania zgodne z zawartą w Strategii koncepcją
produktów turystycznych:
„Ziemia Nyska – naturalnie” - w produkt ten doskonale wpisuje się projekt
transgraniczny

pn.

„Polsko-czeskie

rozmowy

o

pszczołach

i

miodzie”

(współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad oraz z
budżetu państwa). W ramach realizacji projektu w 2019 roku zorganizowano
polsko-czeskie spotkanie – nasadzanie roślin miododajnych, konferencję
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pszczelarską, wykonano materiały promocyjne – maskotki pszczółki i nasiona
roślin miododajnych w woreczkach, wydano także publikację pokonferencyjną.
W 2019 roku Powiat Nyski złożył trzy wnioski projektowe w ramach naboru
prowadzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad (Program
Interreg V-A Republika Czeska – Polska), na które otrzymał dofinansowanie:
„Mobilne pogranicze” (m.in. wykonanie aplikacji przewodnicko-questowej) –
okres realizacji 2020 - 2021,
„Ekologiczne pogranicze” (m.in. organizacja warsztatów ekologicznych, akcji
„sprzątanie Gór Opawskich”) - okres realizacji 2020-2021,
„Rowerowy zawrót głowy” (m.in. wydanie przewodnika rowerowego, organizacja
2 rajdów rowerowych) – okres realizacji 2020-2021.
W 2019 roku Powiat Nyski organizował i współorganizował imprezy turystyczne
i sportowe, wydany został również kalendarz imprez turystycznych, sportowych
i kulturalnych odbywających się w powiecie nyskim.
Zadanie realizowane przez Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Nysie.

11. Geodezja, kartografia i kataster
11. Geodezja, kartografia i kataster
W 2019 r. realizowano zadania w zakresie:
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych do w/w ustawy.
w ramach obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego przygotowano
i wydano za odpłatnością dokumenty geodezyjne z archiwum PODGIK (szkice,
punkty

osnowy,

i

inne)

dla

4

330

zgłoszonych

prac

geodezyjnych

i kartograficznych, stanowiących podstawę wykonania tych prac w terenie przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
zweryfikowano przed przyjęciem do zasobu 2870 operatów geodezyjnych
w zakresie kompletności

i zgodności z przepisami prawa przekazanych
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do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w Nysie przez

jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
ujawniono 18 689 dokumentów i zmian wynikających z tych dokumentów
w bazach danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT,
bazy danych obiektów topograficznych BDOT, Rejestru cen i wartości
nieruchomości RCIWN, ewidencji gruntów i budynków (EGIB) w zakresie
właścicieli, działek, budynków, lokali na podstawie otrzymanych dokumentów:
operatów

geodezyjnych,

aktów

notarialnych,

decyzji

administracyjnych,

postanowień sądowych i innych.
wydano 13 653 zawiadomień do

organów podatkowych, właścicieli, sądów

rejonowych, urzędów statystycznych i innych organów o wprowadzonych
zmianach w ewidencji gruntów i budynków,
w ramach udostępniania materiałów i danych z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (wyrysów, wypisów, wykazów, map zasadniczych, informacji
w zakresie ustalenia właściciela nieruchomości, wydania kopii dokumentów
stanowiących podstawę wpisów) zrealizowano 8 944 wnioski,
wykonano i wydano 348 protokołów uzgodnień z przeprowadzonych narad
koordynacyjnych z podmiotami władającymi sieciami w zakresie bezkolizyjności
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na wniosek inwestora,
projektanta i dołączonego projektu inwestycji,
przeprowadzono postępowania

administracyjne w zakresie wykonania

gleboznawczej klasyfikacji gruntów i wydano 21 decyzji administracyjnych,
przygotowano warunki techniczne i wykonano modernizację i założono
szczegółową osnowę poziomą 3 klasy dla gminy Kamiennik –13 obrębów,
wykonano dokumentację geodezyjną i uregulowano księgi wieczyste po scaleniu
i wymianie dla 33 działek,
przygotowano warunki techniczne i założono na podstawie operatów
geodezyjnych i map znajdujących się w zasobie ośrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w Nysie- bazy danych GESUT,BDOT 500, mapę
zasadniczą w wersji obiektowej dla gminy Kamiennik-13 obrębów,
zinformatyzowano i zarchiwizowano w systemie GEO-INO dokumenty zasobu
geodezyjnego – 2343 operatów,
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Starosta Nyski podpisał porozumienie z Głównym Geodeta Kraju w zakresie
współpracy
infrastruktury

przy

tworzeniu

technicznej

i

utrzymywaniu

przeznaczonej

dotyczących ewidencji gruntów

do

wspólnych

publikacji

elementów

danych

PZGiK

i budynków. W tym celu utworzono WFS (Web

Feature Service) - standard udostępnienia map w postaci wektorowej – usługa
pobierania danych przestrzennych, WMS (Web Map Service) - standard
udostępnienia map w postaci rastrowej – usługa przeglądania danych
przestrzennych. W/w usługi dostępne również pod adresem: GEO-INFO i.Net:
http: //213.241.37.146/inet/,
w ramach współpracy z jednostkami geodezyjnymi, w celu podniesienia poziomu
jakości

wykonywanych

usług

udostępniono

nieodpłatnie

jednostkom

wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, program komputerowy GEOINFO Detla LT w celu jego wykorzystania do sporządzenia plików danych
w obowiązującym formacie, na terenie PODGiK w Nysie.
Zadanie realizowane przez obecny wydział Geodezji i Kartografii.

12. Gospodarka nieruchomościami
12. Gospodarka Nieruchomościami
Sprzedaż mienia Powiatu w 2019 roku:
Przeprowadzono postępowanie przetargowe (w tym rokowania) dot. sprzedaży
następujących nieruchomości:


Nieruchomość lokalowa o pow. 72,68 m2 położona w Głuchołazach przy
ul. Rynek 12 -14.



Nieruchomości

gruntowe

niezabudowane

położone

w

Nysie,

obręb

Jędrzychów: dz. nr. 851/14 o pow. 0,3020 ha, dz. nr. 851/16 o pow. 0,3019 ha,
dz. nr. 851/20 o pow. 0,3158 ha, dz. nr. 851/22 o pow. 0,3157 ha, dz. nr.
851/25 o pow. 0,1642 ha, dz. nr. 851/26 o pow. 0,1821 ha, dz. nr. 851/28
o pow. 0,3800 ha,
Powyższe postępowania przetargowe oraz rokowania zakończyły się wynikiem
negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu (w tym rokowań).
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Dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Głuchołazach
przy ul. Kolonii Kaszubskiej i Powstańców Śląskich składającej się z działek
nr 1940 o pow. 0,8088 ha i nr 1939/2 o pow. 0,0565 ha.
Przekazano Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie w trwały zarząd nieruchomość
zabudowaną oznaczoną jako działka nr 34/1 o pow. 0,1623 ha i 34/2 o pow.
0,0032 ha, położoną w Nysie przy ul. Słowiańskiej 17, obręb Śródmieście, k.m. 17
oraz protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 16 lipca 2019r.
Umową użyczenia z dnia 30 września 2019r. użyczono Narodowemu Funduszowi
Zdrowia -Opolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Opolu pomieszczenie o
pow. 20,69 m 2 na parterze budynku na czas określony od dnia 1 października
2019r. do dnia 31grudnia 2019 r, na działalność statutową NFZ.
Zawarto 7 umów dzierżawy na nieruchomościach Skarbu Państwa.
Zawarto 3 umowy dzierżawy na nieruchomościach Powiatu Nyskiego.
Wydano 6 decyzję dot. wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomościach
Skarbu Państwa.
Wydano 1642 zaświadczeń dotyczących przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności.
Wydano 103 decyzje o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów klasy I-III.
Wydawano 246 zaświadczeń o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów klasy IV-VI.
Uzgodnienia 380 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawach ochrony gruntów
rolnych wydawanej praz Urzędy Gmin z terenu działania tutejszego Powiatu.
Wydawano 25 decyzji o odszkodowaniach za nieruchomości przejęte pod drogi
publiczne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych
Wydawano 165 zaświadczeń potwierdzających istnienie gospodarstw rolnych
w celach rentowych
Zadanie

realizowane

jest

przez

Nieruchomościami.
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13. Administracja architektoniczno –
budowlana
13. Administracja architektoniczno-budowlana
W ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy
ustawy Prawo budowlane oraz przepisy pokrewne do tej ustawy w 2019 roku wydano:
1319 decyzji w sprawach pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, w tym 332
to pozwolenia budowlane na budynki mieszkalne jednorodzinne
1114 dzienników budowy
371 zaświadczeń o samodzielności lokali
4 zezwolenia na realizację inwestycji drogowych
rozpatrzono :


112 zgłoszeń, do których wymagane jest dołączenie 4 egz. projektu
budowlanego (na prawach pozwoleń na budowę)



1097 zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Ważniejsze inwestycje na, które wydane zostały pozwolenia na budowę w 2019 roku :
budowa zakładu produkcji komponentów do akumulatorów elektrycznych
UMICORE

na

nieruchomości

położonej

w

m.

Radzikowice

oraz

w

m. Goświnowice
budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPR Radzikowice wraz
z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym
w m. Radzikowice
przebudowa budynku dworca PKP Głuchołazy Miasto na terenie położonym
w m. Głuchołazy, ul. Wyszyńskiego
budowa kwater nr 3 i 4 w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami - Nysa w Domaszkowicach
budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, budowa drogi
wewnętrznej, placu manewrowego oraz parkingu (12 miejsc postojowych) Franz
Kaminski Waggonbau na nieruchomości położonej w Nysie
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budowa budynku socjalnego dla zespołu ratownictwa medycznego ZOZ Nysa
na terenie położonym w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy
budowa zbiorników magazynowych i operacyjnych etanolu, pompowni etanolu,
stanowisk obrony ppoż., stanowiska pomiarów akcyzowych etanolu, stanowiska
załadunkowego etanolu, etażerek destylacji etanolu, obiektu magazynowego, wag
samochodowych, fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania stacji odwadniania osadu
na pompownie wody chłodniczej, budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
estakad technologicznych, instalowanie urządzeń technologicznych, przebudowa
i rozbudowa dróg wewnątrzzakładowych wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w ramach rozbudowy zakładu produkcji etanolu “Goświnowice”
na terenie położonym w Głębinowie
przebudowę budynku technicznego oraz instalacji zewnętrznej c.o. i pary wraz
z przebudową instalacji węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji c.o.
budynków A i B Szpitala nr 2 w Głuchołazach przy ul. Józefa Lompy
budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN150/200MOP 6,3
MPa relacji Lewin Brzeski - Paczków na odcinku Hanuszów -Otmuchów
przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania hali
magazynowej na halę produkcyjno-magazynową na terenie położonym w Nysie
przy ul. Karpackiej
budowa farm fotowoltaicznych w m. Bielice, Hajduki Nyskie, Brzeziny
przebudowa budynku byłej szkoły na dom dzienny “SENIOR +” terenie
położonym w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II
budowa

zakładu

przetwórstwa

jaja

kurzego

na

terenie

położonym

w m. Włostowa
zmiana sposobu użytkowania części budynku (poradnia psychologiczna) na
bursę - internat Zespołu Szkół Plastycznych i Placówek Artystycznych w Nysie na
terenie położonym w Nysie przy ul. Szopena
budowa siedziby komisariatu policji w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej
Zadanie realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa.
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14. Gospodarka wodna
14. Gospodarka wodna
W ramach zadań z zakresu gospodarki wodnej Starosta sprawuje nadzór nad
dziewięcioma Gminnymi Spółkami Wodnymi. Z budżetu powiatu finansowane
są również zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
na terenie powiatu nyskiego.
Zadanie realizowano poprzez udział w walnych zgromadzeniach GSW, przeglądy
urządzeń melioracyjnych po wykonaniu ich konserwacji, opiniowano wnioski składane
do Wojewody Opolskiego o dotację dla zadań wykonywanych przez gminne spółki
wodne.
Udzielono wsparcia przez powiat następujących zadań : konserwację rowu
melioracyjnego na działce nr ew. 421 w miejscowości Pakosławice – gm. Pakosławice,
konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa –
Młynówka w Bodzanowie.
Zadanie realizowane przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

15. Ochrona środowiska i przyrody
15. Ochrona środowiska i przyrody
Powiat realizuje „Program utylizacji materiałów zawierających azbest” oraz program pn.
„Wprowadzanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielnych gatunków miododajnych”
Ramach realizacji ww programów poprzez:
dofinansowanie utylizacji materiałów zawierających azbest – przyznano 2
dotacje dla osób fizycznych,
nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych gatunków miododajnych na terenie
wszystkich gmin powiatu nyskiego – 584 sztuki drzew i krzew
Ponadto:
wydano decyzje i załatwiano sprawy z zakresu gospodarki odpadami - 29
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rozpatrzono 22 wnioski o dotację ze środków przeznaczonych na ochronę
środowiska, wnioski przyjęte do realizacji – 16,
przyjęto zgłoszenia instalacji, których użytkowanie nie wymaga zgłoszenia - 46
w ramach informacje o środowisku i jego ochronie – załatwiono 175 spraw,
udostępniono 113 informacji
uzgodniono 292 projekty decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji
celu

publicznego

i

projekty

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego gmin
zgłoszenia, zatwierdzanie dokumentacji i udzielanie koncesji z zakresu prawa
geologicznego i górniczego - 26
przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony
środowiska i przyrody - 17
wprowadzenie do rejestru EKOPORTAL, karty prowadzonych spraw – 513
Zadanie realizowane przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

16. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
śródlądowe
16. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
W 2019 roku:
Realizowano program dot. poprawy naturalnej struktury ichtiofauny Zbiornika
Otmuchowskiego i Nyskiego poprzez udzielenie dofinansowania
wykonano uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzację stanu lasów
w Gminach: Głuchołazy, kamiennik i Łambinowice
realizowano powiatowy program „Odnowa Wsi” – zawarto 38

umów + 5

aneksów
w ramach powiatowego programu „Odnowa Wsi” - zrealizowano 36 zadań we
wszystkich gminach powiatu nyskiego ,
wydano decyzje, zezwolenia, pozwolenia w zakresie ochrony przyrody
i gospodarki leśnej – 1209
wydano karty wędkarskie, karty łowiectwa podwodnego – 485
zarejestrowano sprzęt pływający do połowu ryb – 139
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nadano uprawnienia strażnikom Społecznej Straży Rybackiej – 16
sporządzono zawiadomienia w sprawie decyzji określających zadania z zakresu
gospodarki leśnej dla osób fizycznych gmin Korfantów, Nysa, Paczków
i Otmuchów – 723
wydano 653 zaświadczenia o objęciu/ nie objęciu działek planem urządzenia lasu
lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów
Zadanie realizowane przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

8. Porządek publiczny i bezpieczeństwo
obywateli
17. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Zadania zrealizowane na podstawie:
Powiatowego planu zarządzania kryzysowego.
Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego
zagrożenia II stopnia.
Planu obrony cywilnej powiatu nyskiego.
Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i mienia na wypadek zagrożeń
bezpieczeństwa państwa i wojny III stopnia.
Planu zaopatrzenia ludności powiatu nyskiego w wodę pitną w warunkach
specjalnych.
Charakterystyki i katalogu zagrożeń i ich prawdopodobieństwo wystąpienia
w ujęciu tabelarycznym na terenie powiatu nyskiego.
Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
powiatu nyskiego.
Ewidencji sił i środków do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
Zadania realizowane przez wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, powiatowe
jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże. WOPR oddział w Nysie, Maltańska
Służba Medyczna oddział Nysa.
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18. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym
wyposażenie i utrzymanie Powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego,
18. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie
przeciwpożarowa i zapobieganie innym
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa
nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia
i zdrowia ludzi oraz środowiska
ludzi oraz środowiska.

Zadanie realizowane na odstawie Planu operacyjnego ochrony przed powodzią
powiatu nyskiego.
W ramach planu prowadzony jest powiatowy magazyn przeciwpowodziowy
na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Paczkowie.
Corocznie

powiatowy

magazyn

przeciwpowodziowy

jest

inwentaryzowany

i doposażany.
Zadanie realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej i KP PSP Nysa

9. Przeciwdziałanie bezrobociu
i aktywizacja lokalnego rynku pracy
19. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy
W 2019 roku podejmowano następujące działania aktywne:
1. Ułatwienie startu młodym ludziom na rynku pracy w ramach programu
„Gwarancje dla Młodzieży”
Mając na uwadze ogólnopolski plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży (Youth
Guarantee), PUP w Nysie opracował i w styczniu 2015 roku rozpoczął wdrażanie
programu „Gwarancje dla młodzieży w powiecie nyskim”, który w dalszym ciągu
jest kontynuowany. Główny cel zakłada gwarancję objęcia wsparciem w postaci
oferty zatrudnienia lub innej formy pomocy przewidzianej w ustawie - każdej
osoby do 30 roku życia, do 4 miesięcy od momentu rejestracji w urzędzie.
Wsparcie to dostosowane jest
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z uczestników. Wszystkie osoby poniżej 30 roku życia, rejestrujące
się w PUP Nysa zostają objęte ww. programem. Na koniec 2019 roku liczba
bezrobotnych do 30 r.ż. wyniosła 623 osoby, a ich napływ w ciągu całego roku
wyniósł 2064 osoby.
2. Aktywizowanie osób w wieku powyżej 50 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w swojej ofercie wsparcia posiada
dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50. rok życia. Z formy tej w 2019 roku skorzystało 8 osób. Z kolei
11 osób po 50 r.ż. skorzystało ze szkoleń organizowanych przez urząd, 56 osób
odbyło

staż,

a

151

osób

podjęło

zatrudnienie

niesubsydiowane

za pośrednictwem PUP Nysa.
Ponadto, PUP w Nysie wdrożył program pilotażowy „Senior na rynku pracy”.
Ta nowatorska, kompleksowa oferta aktywizacji kierowana jest do dojrzałych
mieszkańców powiatu nyskiego zainteresowanych podjęciem zatrudnienia,
którzy: są w wieku 60 lat i więcej, posiadają ustalone prawo do emerytury
lub renty

(z

tytułu

zarejestrują się (lub

niezdolności
już

są

do

pracy,

zarejestrowane)

rodzinnej
jako

lub

socjalnej),

poszukujący

pracy

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie. Punkt Obsługi Seniora mieści
się w budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Nysie.

W ofercie dla seniora znajdują się: dedykowane oferty pracy,

profesjonalne pośrednictwo pracy, wyspecjalizowane poradnictwo zawodowe.
3. Zwiększenie udziału niesubsydiowanych ofert pracy
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia
2019 roku wpłynęło ogółem 3661 ofert pracy, w tym 2499 to propozycje pracy
niesubsydiowanej, co stanowiło 68% zgłoszonych ofert. Co ważne, odsetek ten
wzrasta z roku na rok. Na koniec 2016 roku był na poziomie 48%, czyli niższy
o 20 p. p.
4. Poprawienie jakości i efektywności stosowanych usług i instrumentów
oraz usprawnianie obsługi pracodawców
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w celu zapewnienia wysokiej jakości usług
w swojej codziennej pracy wykorzystuje model współpracy z pracodawcami
oparty na pozyskiwaniu ofert pracy, nawiązywaniu kontaktów z nowymi
pracodawcami, organizacji wydarzeń, marketingu oraz indywidualizacji usług.
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Ponadto,

wykorzystywany

jest

model

rekrutacyjny

zakładający

pomoc

w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników w możliwie najkrótszym czasie –
jest to możliwe za sprawą dostępu do bazy danych osób bezrobotnych
i poszukujących pracy z opisem ich szczegółowych umiejętności i kwalifikacji,
a także

za

sprawą

wykwalifikowanej

kadry

doradców

zawodowych

i licencjonowanych pośredników pracy.
5. Zwiększenie efektywności działań PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie został wyróżniony za uzyskanie efektywnych
i skutecznych

działań

aktywizacyjnych

wobec

osób

bezrobotnych

podejmowanych w 2019 roku. Urząd ponownie znalazł się w gronie najlepszych
urzędów w Polsce oraz uzyskał najlepsze wyniki w województwie opolskim.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięty w 2019 roku przez urząd
wyniósł 93,61%, dla porównania ogółem w Polsce osiągnął poziom 85,52%.
Natomiast wskaźnik efektywności kosztowej wyniósł 8 254,68 zł., w Polsce
natomiast 10 154,30 zł.
6. Zachęcanie bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych do nabywania lub
podnoszenia kwalifikacji.
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie posiada w swojej ofercie „Szkolenia szyte na
miarę” - nieocenione w sytuacji, gdy pracodawca zamierza zatrudnić
bezrobotnego kandydata do pracy, nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji
niezbędnych do wykonywania zadań na przewidzianym dla niego stanowisku.
W takiej sytuacji urząd jest w stanie przeszkolić bezrobotnego w zakresie, który
jest niezbędny do wykonywania zawodu.
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zorganizował szkolenia dla 102
osób bezrobotnych, w tym 63 osoby wzięły udział w szkoleniach grupowych,
30 osób skorzystało ze szkoleń indywidualnych, natomiast 9 osób wzięło udział
w szkoleniach w ramach umów trójstronnych.
7. Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.
Powiatowy Urząd Pracy realizuje szereg programów skierowanych
do bezrobotnych
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym także bezpośrednio do osób
długotrwale bezrobotnych, np. program specjalny „Nowa Perspektywa 2019”
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zakładający aktywizację zawodową i społeczną długotrwale bezrobotnych.
W 2019 roku ogółem na aktywne programu rynku pracy skierowano 1 196 osób.
Ponadto, W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie podjął działanie
wspierające

mobilność

osób

bezrobotnych

w

powiecie

nyskim.

Działanie to realizowane jest na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy:
Powiatem Nyskim, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Nysie
Sp. z o.o. oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie. Ma na celu pomoc osobom
bezrobotnym

zamieszkałym

w

powiecie

nyskim

poprzez

zapewnienie

im bezpłatnego przejazdu w związku z załatwianiem przez nich określonych
spraw
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, w tym: obowiązkowych wizyt,
uczestnictwa:
w targach, giełdach pracy i zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego.
Do końca 2019 roku wydano blisko 1700 kart przejazdu.
Co więcej, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie cyklicznie, od 1998 roku organizuje
Targi Pracy. W roku 2019 odbyły się 2 edycje targów: XXII edycja Targów Pracy
PARTNER i XXII edycja Targów Pracy i Edukacji „Przyszłość Żaka”.
8. Podnoszenie jakości obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem usług
elektronicznych.
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, wychodząc naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom klientów, sięga po nowoczesne i niestandardowe formy kontaktu
i współpracy z klientem. Zaliczyć do nich można tzw. e-usługi, w wśród nich,
m.in.: możliwość potwierdzenia zaufanego profilu, rejestracje on-line. Od 2014
roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie można potwierdzić profil zaufany.
Tylko w 2019 roku potwierdzono w PUP Nysa 127 profili, co istotne,
z roku na rok liczba ta wzrasta. Natomiast łącznie od 2014 do 2019 roku
potwierdzono ich 422. Urząd prowadzi również rejestrację on-line, odsetek
takich rejestracji w 2019 roku wyniósł niemal 6%. Co istotne, już w 2018 roku
urząd podjął się digitalizacji zasobów archiwalnych. Efektem wymiernym
przeprowadzonej digitalizacji jest znaczne usprawnienie bieżącej obsługi
klientów. Obecnie podczas procesu rejestracji osoby bezrobotnej, wszystkie
dokumenty przedstawiane przez klienta są bezpośrednio skanowane do systemu
dziedzinowego.
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Na koniec 2019 roku w powiecie nyskim stopa bezrobocia wyniosła 7,2%. Na koniec
2019 roku odnotowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie 2981 osób
bezrobotnych.
W 2019 roku podejmowano również szereg działań pasywnych, i tak:
zawarto w ramach KFS 85 umów z 72 pracodawcami, przeszkolono natomiast
371 osób. Najpopularniejszymi kierunkami kształcenia okazały się ponownie
szkolenia z księgowości i rachunkowości oraz szkolenia dla kierowców,
a dodatkowo w 2019 roku popularne były szkolenia z zakresu fryzjerstwa.
Tabela 7. Dokumenty wydane w 2019 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
WYDANE DOKUMENTY W 2019
WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE
WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE DOT. ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANYCH
ŚWIADCZEŃ
WYDANE ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z TYTUŁU NIEZGŁOSZENIA I
ODMOWY PRZYJĘCIA PROPOZYCJI PRACY, STAŻU
SPORZĄDZONE LISTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
WYDANE ZAŚWIADCZENIA RP-7
SPORZĄDZONE LISTY KOREKT SKŁADEK UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
WYPŁACONE DODATKI AKTYWIZACYJNE
WYDANE INFORMACJE O DOCHODACH PIT-11
POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE

16 618
18
1584
856
1045
1051
316
1751
60

przeprowadzono 332 kontrole umów zawartych w ramach programów rynku
pracy.
W okresie od stycznia do końca grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie
Pracy zarejestrowało się 6 301 osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
prowadzi również rejestrację on-line, odsetek takich rejestracji w 2019 roku wyniósł
niemal 6 %.
Dnia 27 marca 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie zostało podpisane
porozumienie partnerskie powołujące do życia Powiatową Platformę Poradnictwa
Zawodowego. Realizowane w ramach porozumienia działania będą m. in. wspierały
młodzież w wyborze zawodów zgodnie z posiadanymi predyspozycjami i tendencjami
panującymi na rynku pracy.
Realizacja powyższych zadań została przedstawiona w sprawozdaniu z działalności
Powiatowego Urzędu Prac za 2019 rok.
Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
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20. Ochrona praw konsumenta
20. Ochrona praw konsumenta
W ramach zadania ochrony praw konsumenta zrealizowano :
zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów - 901 porad,
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów – 206 razy,
współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów w 33
sprawach uzyskał opinię rzeczoznawcy WIIH w Opolu, przygotowano 45
wniosków o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego
zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą,
w 2019 r. przygotowano konsumentom 3 wnioski o rozstrzygnięcie sprawy przez
Stały Sąd Polubowny przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej,
udzielono pomocy 9 konsumentom w samodzielnych dochodzeniu roszczeń
przed sądami,
w ramach działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym w dniu 02.12.2019 r.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wziął udział w Sesji Rady Seniorów w Nysie.
Podczas sesji Powiatowy Rzecznik Konsumentów miał wykład na temat praw
konsumenta. Celem wystąpienia było przede wszystkim uczulenie seniorów
na zagrożenia

jakie

mogą

ich spotkać

podczas

transakcji

handlowych

dokonywanych w sieci i na pokazach. W ramach działalności prewencyjnej
przekazano seniorom broszury i ulotki przygotowane przez UOKiK i KNF.
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21. Utrzymywanie powiatowych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych
21. Utrzymywanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych
W ramach tego działania wykonano następujące zadania:
w Starostwie Powiatowym w Nysie: klimatyzację części pomieszczeń
oraz korytarzy,
Budowa

sieci

wodociągowo

kanalizacyjnej

w

Korfantowie

przy

ul. Kwiatowej i ul. Działkowej – udzielono dotacji.
Zintegrowany transport Subregionu Południowego – etap I
Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WO 2014-2020.
Zakończono roboty budowlane w ramach których przebudowano ul. Piastowską,
utworzono wzdłuż niej ścieżkę rowerową o długości ok. 1 km, przy jezdni
powstały dodatkowe miejsca postojowe, koło wieży Ziębickiej powstał parking
podziemny na 69 miejsc parkingowych, na powierzchni powstał dodatkowy
parking z 24 miejscami parkingowymi.
Odebrano autobus z silnikiem elektrycznym. W dniu 05.08.2019 r.
rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę 7 szt. autobusów
z silnikiem Diesla i w dniu 14.08.2019 r. podpisano umowę o wartości
z terminem realizacji do 30.09.2020 r.
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ul. Marii Dąbrowskiej
w Korfantowie– udzielono dotacji.
Termomodernizacja

obiektów

użyteczności

publicznej

na

terenie

Subregionu Południowego – Etap II
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach sporządzono dokumentację
projektową,

przystosowano

istniejący

budynek

warsztatowo-gospodarczy

na pomieszczenia kotłowni, w których umieszczono dwa kotły gazowe o mocy
300 kW każdy zasilające instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, w jednym z pomieszczeń zamontowano nową wytwornice pary
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technologicznej. Wymieniono również zewnętrzne instalacje c.o. oraz c.w.u.
budynków A i B.
Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku
nr 19 w Jarnołtówku (Aleksandrówka)- opracowano dokumentację,
Modernizacja

pomieszczeń

siedziby

Wydziału

Geodezji

Kartografii

i Gospodarki Nieruchomościami w Nysie ul. Parkowa 2-4
Wykonano ekspertyzę techniczną stropów oraz więźby dachowej
pod kątem możliwości wykorzystania pomieszczeń poddasza na pomieszczenia
archiwum.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjnych Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1 na
pomieszczenia bursy
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentacje
techniczną, przeprowadzono roboty budowlane związane z przebudową
dawnego mieszkania służbowego w budynku szkoły na salę lekcyjną, podpisano
umowę na dalsze prace.
Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szopena 4 w Nysie
na internat Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację
techniczną podpisano umowę na roboty budowlane. Planowana ilość miejsc
noclegowych wynosi 32.
Prace budowlane pomieszczeń Bursy przy Zespole Szkół i Placówek
Oświatowych w Nysie
W ramach zadania wykonano prace związane z dostosowaniem bursy
ZSiPO w Nysie do obowiązujących przepisów p. poż. tj. wykonano instalację
sygnalizacji alarmu pożaru, instalację oddymiania łącznie z zamontowaniem
okien oddymiających w połaci dachu, zamontowano wymagane przepisami
oświetlenie ewakuacyjne.
Zagospodarowanie terenu przy tężni (zakup urządzeń małej architektury)
Zakupiono materiały i wykonano dodatkowe ławki przy tężni.
Rewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji
i Rehabilitacji
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Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WO 2014-2020 oraz z Budżetu
Państwa. W ramach prac budowlanych wzniesiono konstrukcję nośną obiektu,
wykonano przyłącze

wodociągowe,

kanalizacji

deszczowej

i

sanitarnej,

zamontowano większość stolarki zewnętrznej, wykonano większość ocieplenia
budynku, zrealizowano większość prac związanych z pokryciem dachowym,
wykonano konstrukcje nośną łącznika, zamontowano cześć instalacji: c.o.,
kanalizacyjnej,

wodociągowej,

elektrycznej,

powstało

boisko

sportowe,

zagospodarowano cześć terenu. Wykonano również przyłącze do sieci
ciepłowniczej.
Wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nysie przy ul. Unii Lubelskiej 8
Zadanie obejmowało: wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie przyłącza
gazowego, wymianę źródła ciepła z kotła olejowego na kocioł gazowy, wymianę
instalacji zewnętrznej i wewnętrznej ciepłej wody użytkowej i centralnego
ogrzewania.
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego
Zadanie dofinansowane z RPO WO 2014-2020. Zakończono prace związane
z zagospodarowaniem działki nr 60 w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1.
W ramach zadania utworzono szkółkę roślin miododajnych, ścieżkę edukacyjną
o pszczołach, place zabaw, zorganizowano konferencję o tematyce pszczelarstwa.
Zadnie realizowane przez Wydział Organizacyjno – Prawny i Wydział Inwestycji
i Programowania.

22. Obronność
22. Obronność
Zadanie realizowane na podstawie:
Planu

operacyjnego

funkcjonowania

powiatu

nyskiego

w

warunkach

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu nyskiego na potrzeby
obronne państwa.
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Planu szkolenia obronnego powiatu nyskiego na rok 2019.
W 2019 roku przeprowadzono Trening „Sudety-19” oraz ćwiczenie „PIAST-19”.
W ramach współpracy w zakresie obronności z kierownikami jednostek powiatowych
i kadrą kierowniczą Starostwa Powiatowego w Nysie, zorganizowano szkolenie
obronne.
Zadanie realizowane jest przez: Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie, Zespół Opieki Zdrowotnej
w Nysie, Samodzielny Publiczny ZOZ ZOZ w Głuchołazach.

23. Promocja powiatu i współpraca
zagraniczna
23. Promocja powiatu i współpraca zagraniczna
Zgodnie z wytyczoną koncepcją budowy i rozwoju marki Powiatu Nyskiego realizowane
są kolejne działania służące promocji powiatu nyskiego.
Działania Powiatu Nyskiego oparte są na wskazanych w strategii kanałach
promocyjnych:
promocja w internecie (prowadzenie strony internetowej, obecność Powiatu
Nyskiego na portalu społecznościowym Facebook, na kanale YouTube – m.in.
zamieszczani materiałów informacyjnych, filmów promocyjnych),
współorganizacja

imprez

promocyjnych,

sportowych,

turystycznych

i kulturalnych, podczas których zawsze eksponowane jest logo Powiatu Nyskiego
(plakaty, baner, roll-up, informacja na stronach organizatorów, logo na stronach
internetowych organizatorów wraz z aktywnym linkiem do strony Powiatu
Nyskiego),
organizacja własnych wydarzeń (np. Święto Powiatu Nyskiego, Rodzinne
pożegnanie lata),
obecność na pograniczu - współpraca transgraniczna i realizacja projektów
unijnych o tematyce turystycznej.
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W 2019 roku zrealizowane zostały następujące działania związane z promocją
i współpracą zagraniczną powiatu:
organizacja cyklicznego wydarzenia pn. Święto Powiatu Nyskiego,
organizacja wydarzenia pn. Rodzinne pożegnanie lata,
zakup materiałów promocyjnych z logo Powiatu Nyskiego (m.in. koszulki,
wiatraczki, balony),
zakup elementów ekspozycyjnych z logo Powiatu Nyskiego (ścianka, namiot),
współorganizacja 18 imprez promocyjnych,
wykonanie

publikacji

promocyjnych

(kalendarz

imprez

turystycznych,

sportowych i kulturalnych w powiecie nyskim w 2019 roku),
promocja Powiatu Nyskiego w mediach (Radio Nysa, Radio Doxa, portal
NysaInfo.pl, Regionalna Telewizja Opolskie),
promocja Powiatu Nyskiego przez kluby sportowe (MKS Otmuchów – AZS Basket
Nysa, MKS Otmuchów – Fu Getsu, SIS Aktywna Nysa, Stal Nysa S.A.,
Stowarzyszenie na Rzecz Szkół Głuchołaska Siatkówka),
realizacja projektów transgranicznych współfinansowanych ze środków unijnych
(„Polsko-czeska kampania: bezpieczny i aktywny senior”, „Polsko-czeskie
rozmowy o pszczołach i miodzie”),
współpraca zagraniczna Powiatu Nyskiego (m.in. organizacja w powiecie nyskim
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży pn. „Różnice, które łączą”, udział
w uroczystościach z okazji 50-lecia istnienia partnerskiego Powiatu Mainz –
Bingen).
Zadanie realizowane przez Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Nysie

24. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W Starostwie Powiatowym w Nysie zaewidencjonowane są:
376 Stowarzyszenia, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym ( w roku 2019 zostało zarejestrowanych 4 stowarzyszenia)
27 Stowarzyszeń zwykłych ( w roku 2019 zarejestrowano 6 stowarzyszeń).
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Zadanie realizowane przez wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.

25. Nieodpłatna pomoc prawna
25. Nieodpłatna pomoc prawna
W 219 roku na terenie Powiatu Nyskiego funkcjonowało 6 punktów Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej, które usytuowane zostały w każdej gminie.
Dwa punkty były prowadzone przez organizacje pozarządowe, które zostały
wyłonione w postępowaniu konkursowym. Kolejne 4 punkty były obsługiwane przez
radców prawnych i adwokatów. Udzielono ogółem 2 099 porad prawnych.
Zadanie realizowane przez wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radców
i adwokatów oraz organizacje pozarządowe.

PODSUMOWANIE
VIII.

PODSUMOWANIE

W 2019 roku

Zarząd Powiatu w Nysie wykonywał zadania powiatu realizując

obowiązujące strategie i programy oraz założenia budżetu powiatu na 2019 r.
Integralną cześć niniejszego raportu stanowią sprawozdania z działalności:
Muzeum Powiatowego w Nysie ( treść sprawozdania ),
Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie ( treść sprawozdania ),
Powiatowego Centrum Pomocy w Nysie ( treść sprawozdania ),
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nysie ( treść sprawozdania ),
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie ( treść sprawozdania ),
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach
( treść sprawozdania ).
Opracowali:
Beata Szajowska-Sobek – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego,
Tomasz Dziedziński - Informatyk
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