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Działania Starosty Andrzeja Kruczkiewicza i Zarządu Powiatu w Nysie
W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w okresie III-X 2020 r.
- stan na dzień 15.10.2020 r.
Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz od początku trwania pandemii zaangażował się
w walkę z koronawirusem, przekazując środki finansowe zarówno z zasobów własnych
jak i ze środków zewnętrznych wszystkim swoim jednostkom oraz wspierając seniorów
z terenu powiatu nyskiego (przekazano 16 tysięcy maseczek dla seniorów i organizacji
senioralnych).

STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE

I.

Pierwsza transza środków własnych w wysokości 122 542,12 zł ( „Środki przeznaczone na
profilaktykę COVID-19”), przeznaczona została na:


środki oraz dozowniki naścienne do dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji
powierzchni dla Starostwa, jednostek organizacyjnych i DPS-ów,

 rękawice jednorazowe dla SP, jednostek organizacyjnych i DPS-ów,
 kamery termowizyjne do wstępnej segregacji pacjentów szpitali,


maski bawełniane na twarz do wielokrotnego użytku w celu zaopatrzenia
mieszkańców najbardziej zagrożonych oraz pensjonariuszy DPS,

 maty do dezynfekcji obuwia dla Starostwa Powiatowego,
 przyłbice ochronne,
 termometry bezdotykowe,
 osłony ochronne ze szkła i pleksi do zabezpieczenia stanowisk pracy
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II.

SP ZOZ ZOZ GŁUCHOŁAZY ORAZ ZOZ NYSA

Równocześnie Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu środków finansowych dla ZOZ-ów
w Nysie i Głuchołazach i na sesjach rady powiatu przekazano:

1. dla ZOZ GŁUCHOŁAZY : łączną kwotę 725 tys. zł (Rada Powiatu)
na zadania:


„Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ
w Głuchołazach w związku z pandemią wirusa SARS -Co V-2 – zakup sprzętu medycznego”
:środki ochrony indywidualnej,



„Poprawa bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego pacjentów
i personelu oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii SP ZOZ ZOZ w
Głuchołazach – adaptacja sal chorych na separatki”,

„Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez
wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” - w ramach przekazanych środków
Zakład dofinansuje m.in. dostosowanie Izby Przyjęć i Laboratorium pod kątem zabezpieczenia
epidemii COVID-19.
Projekt realizowany w ramach RPO WO.
Całkowita wartość projektu: 1 559 975,00 zł, w tym dofinansowanie dla SP ZOZ ZOZ w
Głuchołazach ze środków unijnych : 1 322 079,00. Wkład własny: 237 000,00.

2. dla ZOZ Nysa
Środki od Wojewody Opolskiego (przekazane decyzją Ministra Finansów):
951 040,00 na zadanie „Zakup sprzętu medycznego związanego ze zwalczaniem
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków
choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 przez ZOZ w
Nysie” ( m.in. urządzenia do fumigacji, dekontaminator, respiratory stacjonarne, urządzenie do
bezpiecznego transportu chorych zakaźnych)
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Środki przekazane przez Radę Powiatu z inicjatywy Zarządu – 750 000 zł:
- 600 000 zł „Zakup angiografu do sali operacyjnej Szpitala - bloku operacyjnego wraz z
serwisowaniem oraz adaptacją pomieszczeń - dla ZOZ w Nysie”.
- 150 000 zł, Zakup aparatu RTG kostno – płucnego wraz ze skanerem do pracowni RTG ZOZ w
Nysie”

Dodatkowo z inicjatywy Zarządu przekazała Rada Powiatu przekazała 10 000 zł dla ZOZ
Nysa

na wykonywanie badań (wymazów i testów) w celu identyfikacji zakażenia

COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz w domach pomocy
społecznej, m.in. dla nowo przyjętych wychowanków.
Jest prowadzona analiza w kierunku ewentualnej możliwości zwiększenia liczby dodatkowych
łóżek szpitalnych tzw. covidowych w nyskim szpitalu, w uzgodnieniu z Opolskim Oddziałem
NFZ.

Zarząd Powiatu w Nysie na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną i podejmuje
błyskawicznie konkretne działania. Najlepszym tego przykładem jest załatwienie w ciągu
jednej doby procedury umieszczenia tzw. wymazo-kontenerów w Nysie, Paczkowie
i Otmuchowie. Zastępca Dyrektora Firmy Diagnostyka na całą Polskę Pani Anna Jankowska
osobiście podziękowała Staroście Nyskiemu za szybkie i sprawne działanie dla dobra
mieszkańców Powiatu.
W w/w punktach wymazowych są wykonywane testy na COVID-19 dla pacjentów
skierowanych przez lekarzy POZ, pacjentów sanatoryjnych na podstawie skierowania z NFZ
Opole

oraz komercyjnie (ale wyłącznie w punkcie w Nysie i bezgotówkowo, po

wcześniejszym umówieniu się). Lista punktów wraz z danymi teleadresowymi jest dostępna na
stronie Starostwa Powiatowego w Nysie.
Prowadzona jest również bieżąca współpraca z nyskim sanepidem w zakresie profilaktyki
i prewencji antycovidowej.
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III. DPS,

PCPR, RODZINY
WYCHOWAWCZE

ZASTĘPCZE,

PLACÓWKI

OPIEKUŃCZO-

1. Na terenie powiatu nyskiego funkcjonują 4 Domy Pomocy Społecznej, w tym 3
prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne

(DPS Nysa-Siostry Boromeuszki, DPS Nysa-

Siostry Niepokalanego Poczęcia NMP, DPS w Kopernikach) oraz DPS w Korfantowie
prowadzony przez Powiat Nyski.
2. We wszystkich w/w DPS-ach w bieżącym roku przebywa 309 mieszkańców.
3. Wartość udzielonej pomocy przez Starostę Nyskiego dla DPS-ów przedstawia się
następująco:


DPS Korfantów (prowadzony przez Powiat Nyski) – 450 maseczek ochronnych, 300
sztuk rękawiczek ochronnych, 25 litrów płynu wirusobójczego ORLEN, 60 sztuk
fartuchów ochronnych, 20 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni BIOAGRA oraz
20 litrów płynu do dezynfekcji rąk BIOAGRA.



DPS Koperniki – 10 litrów płynu wirusobójczego ORLEN, 10 sztuk fartuchów
ochronnych, 20 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni BIOAGRA oraz 20 litrów
płynu do dezynfekcji rąk BIOAGRA.



DPS Nysa (Siostry Boromeuszki) - 10 litrów płynu wirusobójczego ORLEN, 10 sztuk
fartuchów ochronnych,

20 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni BIOAGRA

oraz 20 litrów płynu do dezynfekcji rąk BIOAGRA.
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DPS Nysa (Siostry Niepokalanego PNMP) - 10 litrów płynu wirusobójczego ORLEN,
10 sztuk fartuchów ochronnych,

20 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni

BIOAGRA oraz 20 litrów płynu do dezynfekcji rąk BIOAGRA.
4. Starosta Nyski podjął inicjatywę i skierował pismo do Wojewody Opolskiego
w sprawie przydziału mobilizacyjnego oddziałów medycznych Wojsk Obrony Terytorialnej do
wszystkich

Domów

Pomocy

Społecznej

Powiatu

Nyskiego

lub

innych

jednostek

wymagających wsparcia. Jest to pierwszy taki złożony wniosek w województwie opolskim.
5. Całodobowy monitoring sytuacji i potrzeb w DPS-ach na terenie powiatu nyskiego
Do realizacji tego zadania przydzielony został pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki
Społecznej Starostwa Powiatowego w Nysie. DPS-y zostały zobowiązane do przesyłania
codziennie na adres Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie meldunków
w formie tabelarycznej o stanie zdrowia mieszkańców, pracowników oraz o bieżącej
działalności.
6. Każdy DPS na terenie powiatu nyskiego został przez Starostę Nyskiego zobowiązany
poleceniem służbowym do:
a)

opracowania i wdrożenia procedury prewencyjnej i profilaktycznej przeciwdziałania
COVID-19

b)

opracowania i wdrożenia procedury na wypadek wystąpienia przypadku zakażenia

COVID-19.
Starosta

szczególna

opieką

objął

DPSy,

Zawodowe

Rodziny

Zastępcze

i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.
Wspólnie z PCPR przystąpił do wielu programów, których realizacja skutkowała
przekazaniem

środków

wychowawczym:

m.in.

osobom

niepełnosprawnym,

placówkom

opiekuńczo
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1)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (finansowany ze środków

pochodzących z Funduszu Solidarnościowego)
Asystenci oraz uczestnicy Programu otrzymali płyn do dezynfekcji rąk, maseczki materiałowe
uszyte przez pracowników.
2) Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III. (PFRON)
Na realizację programu i wsparcie skierowane w stronę niepełnosprawnych osób
zamieszkujących powiat nyski, zaplanowano środki finansowe w wysokości 375.000,00 zł.
Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w
warunkach domowych w związku z brakiem możliwości korzystania z opieki w placówce
rehabilitacyjnej.
3) Projekt „Bliżej Rodziny i Dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” (realizator ROPS
Opole)
realizowany w ramach RPO WO 2014-2020, zakup środków ochrony indywidualnej, płynów
dezynfekujących na kwotę łączną 25 901,84 zł
4) Wojewoda Opolski przekazał PCPR dezynfekcyjną, jezdną Lampę UV 72 do
pomieszczenia , płyn do dezynfekcji rąk, maseczki jednorazowe , rękawiczki, przyłbice PCV.
Ponadto Wojewoda Opolski pokrył koszt przeprowadzenia badań na obecność COVID-19
u pracowników Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziecka w Powiecie Nyskim.
5) Projekt „Bliżej Rodziny i Dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” (realizator OCDL
FRDL)
W ramach projektu zakupiono łącznie 30 laptopów wraz z oprogramowaniem dla
Zawodowych Rodzin Zastępczych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na łączną
kwotę : 98 913,56 zł
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6) Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” (dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020. Lider: Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej – Departament Polityki Rodzinnej oraz Partner: Wojewoda Opolski)
W ramach projektu planuje się zaopatrzyć rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczowychowawcze w środki ochrony osobistej, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,
sprzęt multimedialny oraz wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji. Powiat
Nyski na realizację zadania otrzymał 535.002,00 zł.

IV.

SZKOŁY

W celu usprawnienia nauczania zdalnego przystąpiono do zadania "ZDALNA SZKOŁA" otrzymane od Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie,
dofinansowanie na zakup laptopów wynosi 100 000 zł.
V.

W

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE
ramach

Ustawy

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych Powiatowy Urząd Pracy w Nysie pozyskał 46.717.100 zł. na
wsparcie przedsiębiorców powiatu nyskiego.

Do 31 lipca br. na ten cel wydatkowano 42.370.376 zł. Łączna ilość pracowników
objętych wsparciem / pożyczkobiorców: 9314
Formy wsparcia:
1) jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców/ organizacji pozarządowych na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
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2) dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń oraz należnych składek na
ubezpieczenie społeczne
3) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy
niezatrudniającemu pracowników
4) dofinansowanie części kosztów pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w ustawie o pożytku publicznego i wolontariacie

VI. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NYSIE

20 000,00 zł przeznaczono na środki ochrony osobistej dla Komendy Powiatowej PSP w
Nysie.

VII. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NYSIE

30.000,00 zł przeznaczono na zakup dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nysie
środków ochrony osobistej na rzecz zwalczania COVID-19.

VIII. ZAKWATEROWANIE I DOŻYWIANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH

Podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Opolskim a Starostą Nyskim w sprawie
współpracy w związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (zakwaterowanie i dożywianie służb mundurowych podległych
MSWiA zaangażowanych do działań na punktach granicznych w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) na kwotę 103 174,88 zł.
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ZOZ GŁUCHOŁAZY - szczegóły wsparcia COVID-19.
Przyznane i wydatkowe dotacje do 15 pażdziernika 2020 roku
Nazwa
Kwota
Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów
i personelu SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w związku z
210 000,00
Umowa nr 5/2020
pandemią wirusa SARS – Co V-2 – zakup sprzętu
zł
medycznego
Zakupiono:
Aparat EKG ze stolikiem 3 sztuki
19 500,00
Koflator Clearway cough assistor - NIPPY (asystor
35 799,99
kaszlu) 2 sztuki
Wózek transportowo-kąpielowy
6 731,64
Inhalator Flaem DocNeb 10 sztuk
2 360,00
Iluminator naczyniowy
24 624,00
Wózek inwalidzki 10 sztuk. Wózek do przewozu pacjenta
7 780,00
w pozycji leżącej 1 sztuka
Hospi Plus (ssak elektryczny)
2 889,99
Instalacja kamer z rejestratorem
5 919,99
10 sztuk łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi
69 128,25
Lampa przepływowa bakteriobójcza 2 sztuki
2 273,04
Płuczkodezynfektor
32 993,10
Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów
i personelu SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach
Umowa nr 6/2020
15 000,00 zł
w związku z chorobą COVID-19 – zakup sprzętu
medycznego
Zakupiono:
Rękawice lateksowe 10 opakowań
104,76
Środki dezynfekcyjne
1 257,12
Półmaska FFP2 100 sztuk
5 535,00
Pólmaska FFP2 25 sztuk
1 383,75
Okulary ochronne 20 sztuk
393,60
Mydło medyczne 700 ml 60 sztuk
1 446,48
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Umowa nr 7/2020

Umowa nr 8/2020
Dotacja jako wkład
własny do EFRR,
środki wykorzystane
do walki z COVID 19 (całość: 389 222,71
zł)

Fartuch medyczny 40 opakowań po 10 sztuk i maska
medyczna 10 kartonów po 50 sztuk
Fartuchy ochronne wzmocnione 2 opakowania po 100
sztuk
Poprawa bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego
pacjentów i personelu oddziału pulmonologii z
pododdziałem chemioterapii SP ZOZ ZOZ w
Głuchołazach - adaptacja sal chorych na separatki
Zakupiono:
Poprawa bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego
pacjentów i personelu oddziału pulmonologii z
pododdziałem chemioterapii SP ZOZ ZOZ w
Głuchołazach - adaptacja sal chorych na separatki umowa nr 3/B/2020, roboty okreslone w kosztorysie
powykonawczym z dnia 7.08.2020
Roboty budowlane pn. Poprawa bezpieczeństwa
sanitarno - epidemiologicznego pacjentów i personelu
oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii SP
ZOZ ZOZ w Głuchołazach - adaptacja sal chorych na
separatki
Poprawa bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego
pacjentów i personelu oddziału pulmonologii z
pododdziałem chemioterapii SP ZOZ ZOZ w
Głuchołazach - adaptacja sal chorych na separatki umowa nr 3/B/2020, roboty okreslone w kosztorysie
powykonawczym z dnia 7.08.2020
Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób
cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez
wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w
Głuchołazach"
Zakupiono:
Łóżko szpitalne
Płuczko-dezynefektor
Fumigator - Nocospray 1000, urządzenie do dezynfekcji
z archiwizacją
Kardiomonitory 4 sztuki, mobilny aparat EKG 1 sztuka
Pompy infuzyjne 6 sztuk
Przenośny koncentrator tlenu, cztery sztuki
Defibrylator, dwie sztuki
Respirator do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej,
dwie sztuki
Poulsoksymetr przenośny zapalcowy, cztery sztuki. Fotel
zabiegowy.
Aparat EKG ze stolikiem
Maski chirurgiczne, 500 sztuk pozycja nr 6

3 564,00
1 315,29
270 000,00
zł

93 345,66

4 200,00

88 084,14

60 000,00 zł

1 076,09
5 080,94
2 318,05
9 563,40
2 177,56
2 402,40
5 636,40
9 299,70
370,45
1 001,00
8,32
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Fartuchy ochronne, 200 sztuk, pozycja nr 5
Rękawice ochronne, 7000 par
gogle/okulary ochronne
Środki ochrony indywidualnej: fartuchy (100 sztuk),
pozycja nr 2
Środki ochrony indywidualnej: czepek (200 sztuk) i
fartuchy (280 sztuk)
Środki ochrony indywidualnej: maski (400 sztuk) i
rękawice (4000 sztuk)
Środki ochrony indywidualnej: czepki (400 sztuk),
fartuchy (560 sztuk), maski (800 sztuk) i rękawice (8000
sztuk)
Dostosowanie pomieszczeń izby przyjęć pod względem
zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego
Dostosowanie pomieszczeń izby przyjęć pod względem
zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego remont posadzek
Dostosowanie pomieszczeń izby przyjęć pod względem
zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego stolarka
Dostosowanie pomieszczeń izby przyjęć pod względem
zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego
Meble - wyposażenie Izby Przyjęć
Dostosowanie pomieszczeń laboratorium, wydzielenie
punktu poboru pobrań dla pacjentów wymagających
izolacji

28,27
125,67
60,61
133,06
386,78
359,25
1 492,06
2 156,00
1 536,62
3 696,00
6 492,82
594,55
4 004,00

Środki przyznane do
walki z COVID-19

555 000,00 zł

Wydatkowane do
15.10.2020 r.

470 629,80 zł

Pozostało:

84 370,20 zł

