
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 3 września 2015 r. do 5 listopada 2015 r. 

 

W okresie objętym informacją międzysesyjną  w sprawach finansowych Zarząd Powiatu 

Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymanej  pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Popielów na zadanie związane z remontem chodnika w 

ciągu drogi powiatowej,  

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji 

celowej z budżetu Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 112.544 zł z tytułu otrzymanej dotacji 

celowej z budżetu Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów 

orzekania o niepełnosprawności, 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 6.763 zł z tytułu otrzymanej dotacji 

celowej z budżetu Wojewody  Opolskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za 

nieruchomości zajęte pod drogi  powiatowe, 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.084 zł z tytułu zmniejszenia dotacji 

celowej z budżetu Wojewody Opolskiego z przeznaczonej na  przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej, 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 344.448 zł z tytułu zmniejszenia dotacji 

celowej z budżetu Wojewody Opolskiego przeznaczonej na zadania inwestycyjne prowadzone na 

drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wyniku 

rozstrzygnięć przetargowych, 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 6.770 zł z tytułu zmniejszenia dotacji 

celowej z budżetu Wojewody Opolskiego z przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 

dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego, 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 30.978 zł z tytułu zmniejszenia dotacji 

celowej z budżetu Wojewody Opolskiego przeznaczonej na działalność domów pomocy społecznej. 

 

Ponadto Zarząd dokonywał: 

- przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami 

wydatków oraz poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w oparciu o wnioski otrzymane 

z poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa 

Powiatowego w Opolu w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań, 

-  na bieżąco Uchwałami Zarządu są aktualizowane plany finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu 

oraz jednostek organizacyjnych powiatu, 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym: 

 

- przeprowadził dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Powiatu: 

 

a) w trybie IV przetargu  na sprzedaż  dwóch działek położonych w Kotorzu Małym gm. Turawa, ozn. 

nr dz. 1936/229, 2305/229 z km. 1 o łącznej pow. 0,0454 ha - z ceną  wywoławczą 15.500 zł  + 

podatek VAT, 

 

b) w trybie III przetargu na sprzedaż dz. nr 515/1 z km. 9 o pow. 0,1069 ha położonej w Niemodlinie 

przy ul. Krótkiej – z ceną wywoławczą 65.000,00 zł + podatek VAT.  

Przetargi na wyżej opisane nieruchomości zostały zakończone wynikiem negatywnym ponieważ nikt 

nie wpłacił wadium i nie przystąpił w wyznaczonym dniu do przetargu, 

 

- rozwiązał za porozumieniem stron 5 umów użyczenia zawartych pomiędzy Powiatem  Opolskim, a 

jednostkami powiatu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządem Dróg Powiatowych, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu na użyczenie zajmowanych przez te jednostki 

pomieszczeń użytkowych, znajdujących się w  budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu, 

 

- oddał w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Opolu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządu Dróg Powiatowych pomieszczenia  



znajdujące się w budynku przy ulicy Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz pomieszczenia przynależne 

wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości gruntowej - z przeznaczeniem  na prowadzenie 

statutowej działalności tych jednostek, 

 

- ustalił  opłatę roczną za nieruchomość zabudowaną (obwód drogowy)  położoną w Kotorzu Małym 

gm. Turawa,  pozostającą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w wysokości 

0,3 % ceny nieruchomości. Wartość tej nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę 

majątkowego, 

 

- wyraził zgodę dla niżej  wymienionych jednostek Powiatu Opolskiego na oddanie w najem części 

nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie: 

 

a) Zespołu Szkół w Niemodlinie, na oddanie w najem sali gimnastycznej, z przeznaczeniem na 

prowadzenie zajęć Taekwon-do oraz  piłki siatkowej, 

b) Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, na oddanie w najem lokalu mieszkalnego dla 

pracownika DPS, 

c) Zespołu Szkół w Ozimku, na oddanie w najem sali wykładowej, z przeznaczeniem na  

prowadzenie zajęć z edukacji artystycznej, treningów karate oraz zajęć piłki siatkowej.  

 

W ramach zadań oświatowych:  

1. Zarząd Powiatu Opolskiego zwolnił dwóch uczniów Publicznego Technikum Leśnego w 

Tułowicach z opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół w Tułowicach. 

2. Zarząd Powiatu Opolskiego: 

a) zatwierdził dwa sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki i 

kultury fizycznej  

b) powołał komisję do oceny wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim oraz trybu jej 

prac.  

c) Zarząd Powiatu Opolskiego przyznał 47 stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół 

prowadzonych przez Powiat Opolski.   

3. W dniu 9 października br. zorganizowano z okazji Powiatowego Dnia Edukacji konferencję pn. 

„Rola nauczyciela we współczesnej szkole” podczas której, za szczególne osiągnięcia 

dydaktyczne i wychowawcze, nauczyciele odebrali Nagrodę Starosty Opolskiego (11 nagród) i  

nagrodę dyrektora szkoły/ placówki (72 nagrody). 

4. Zarząd Powiatu Opolskiego zawarł umowę pomiędzy Powiatem Opolskim a Ludowym Klubem 

Sportowym Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach dotyczącą 

realizacji zadania pn. Komprachcickie Mikołajki 2015. 

5. Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał Radzie Powiatu Opolskiego Informacji o realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.  

 

W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w 

sprawie: 

 

- przyjęcia treści i podpisania polisy dot. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w 

związku ze zwiększeniem sumy ubezpieczenia budynków i budowli o wartość instalacji 

fotowoltaicznej oraz klimatyzacji, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, 

- przyjęcia treści i podpisania umów – polis ubezpieczeniowych (zielona karta), 

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii 

elektrycznej, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy aktualizacyjnej programu komputerowego PROGRAM 

KADRY. 

 

W dniu 22 października 2015 po raz drugi wręczono Magnolie Powiatu Opolskiego. 

Nagrody Starosty Opolskiego, to uhonorowanie osób, których działanie i praca przyczynia się do 

rozwoju i promocji Powiatu Opolskiego to nagrody dla osób, które w swojej pracy skierowani są na 

drugiego człowieka. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, do konkursu wpłynęło 

39 wniosków, z których kapituła wybrała nominowanych i nagrodzonych. 

A nagrodzeni w poszczególnych kategoriach, to: 

PRO BUBLICO BONO- Pan Bernhard Serwuschok 



FIRMA ROKU - Stolarstwo Import – Eksport Dudek H&H Sp. j z Kotorza Małego 

SPORTOWIEC ROKU - Pani Natalia Szponder 

ANIMATOR KULTURY - Pani Ewa Sitarz  

EDUKATOR ROKU - Pani Jolanta Begińska 

NAGRODA SPECJALNA - Pani Eryka Świerc oraz Zespół Śpiewaczy Przysieczanki 

BIAŁA MAGNOLIA 2014 - Krystian Czech. 

 

W związku z zakończoną kontrolą przeprowadzoną w dniach od 15.06.2015 r. do 24.07.2015 

r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie  stanu zabezpieczenia informacji 

niejawnych oraz przestrzegania przepisów w zakresie ich ochrony otrzymaliśmy w dniu 14.10.2015 r. 

wystąpienie pokontrolne. 

Kontrolujący wykazali brak dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych okresowych kontroli oraz 

zobowiązali do zwiększenia liczby przeprowadzanych okresowych kontroli ewidencji i obiegu 

dokumentów oraz należytego ich dokumentowania. 

 

W dniu 24 września otrzymaliśmy zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej 

w dniu 4 września 2015 r. przez Archiwum Państwowe w Opolu.  

Zalecenia dotyczyły:  

 przekazania materiałów archiwalnych odziedziczonych po byłym Urzędzie Rejonowym w 

Opolu a wytworzonych w latach 1990 – 1999, 

 zmniejszenia obciążenia regałów i półek w archiwum zakładowym oraz wymianę 

uszkodzonych regałów. 

 

W dniach od 24 – 25 września 2015 r. służby Wojewody Opolskiego przeprowadziły kontrolę  

problemową w zakresie  oceny stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej  na 

terenie powiatu. Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły: 

 kompletowania korespondencji z zakresu obrony cywilnej 

 przestrzegania przepisów i ustaleń w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony 

Cywilnej 

 analizowania i sprawdzania pozyskanych informacji z gmin powiatu opolskiego 

 opracowania i zatwierdzenia planu szkolenia podstawowego  zgodnie z wytycznymi 

 prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dydaktycznej szkoleń podstawowych zgodnie z 

przepisami.  

 

Dnia 30 września 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu  pn. „Budowa użytecznych usług 

ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji 

publicznej”. W ramach realizacji tego projektu  Powiat Opolski uzyskał zgodę na utworzenie punktu 

potwierdzania profilu zaufanego, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w 

systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, 

weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może 

załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez 

konieczności osobistego udania się do urzędu. 

 

W dniach 12-16 października 2015 r. delegacja radnych Rady Powiatu Opolskiego oraz 

pracownicy Starostwa przebywali na Ukrainie w Powiecie Dolina. Zgodnie z decyzją Rady Powiatu z 

18 czerwca 2015 r. przekazaliśmy pomoc humanitarną dla dzieci z Wojewódzkiego Ośrodka 

Rehabilitacyjnego w Wygodzie. Jesteśmy współrealizatorami projektu „Krok do życia”, który polega 

na przygotowaniu  mieszkania dla dzieci, które przebywają w Ośrodku i przez jeden miesiąc będą 

mieszkać w tym mieszkaniu ucząc się  samodzielnego życia. W okresie wakacyjnym w mieszkaniu 

przebywać będą osoby niewidzące, które przyjeżdżają na turnus rehabilitacyjny. Za środki Powiatu 

Opolskiego zakupiliśmy wyposażenie mieszkania tj. meble, sprzęt gospodarstwa domowego, artykuły 

spożywcze.  

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej, która nakłada na powiaty obowiązek zorganizowania punktów pomocy prawnej dla 

mieszkańców Powiatu. 

 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Opolskim świadczona będzie przez adwokatów i 

radców prawnych oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność 

pożytku publicznego.  



Na realizację powyższego zadania Wojewoda Opolski przeznaczył dotację celową w wysokości 

309.000 zł (w tym na wynagrodzenia 299.730 zł. oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-

technicznej 9.270 zł.). 

Na terenie Powiatu Opolskiego zostanie utworzonych 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Punkty znajdować się będą w następujących lokalach powiatowych: 

 

- Opole, ul. 1 Maja 29, 

- Opole, ul. Książąt Opolskich 27, 

- Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5, 

- Ozimek, ul. Częstochowska 26, 

- Prószków, ul. Zamkowa 2. 

 

 Powiat Opolski podpisał w dniu 30 października 2015 roku Porozumienie z Okręgową Radą 

Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych, które obsługiwać będą dwa punkty. 

 Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwać będą organizacje pożytku 

publicznego wyłonione w otwartym konkursie ofert, który ogłoszony zostanie w najbliższym czasie. 

 

 


