
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 6 listopada 2015 r. do 3 grudnia 2015 r. 

 

 

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego:  

 

1.Oddał w użyczenie Gminie Dobrzeń Wielki, na czas nieoznaczony, nieruchomość   

obejmującą część działki 749/92  o powierzchni 0,1014 ha położonej w obrębie Brzezie   - z 

przeznaczeniem na  utworzenie  placu zabaw dla dzieci z siłownią zewnętrzną .  

 

2.Wyraził zgodę dla  Zespołu Szkół w Tułowicach  na oddanie w użyczenie   na rzecz 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu  jeden raz w tygodniu na jedną godzinę basenu  krytego 

znajdującego się w budynku usytuowanym na działce oznaczonej nr  624/2 z km.2 położonej 

w Tułowicach, będącej w trwałym zarządzie Szkoły- z przeznaczeniem na korzystanie przez 

funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Niemodlinie . 

 

3.Podjął działania związane z pismem  Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 listopada 2015r.  

w którym Uczelnia  poinformowała , że na potrzeby  realizacji  pierwszego etapu Projektu 

„Międzynarodowe Centrum Badawczo –Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz 

rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego –Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w 

Prószkowie”  przejmie tylko działki oznaczone numerami 1110/3,1112/1,1112/2 o 

powierzchni 9,4099 ha  (Łączna  powierzchnia gruntów objętych zamiarem przejęcia 

przez Uniwersytet Opolski wynosi 28,0354 ha). 

Wobec czego  Zarząd Powiatu Opolskiego  stosownie do złożonego wystąpienia Uczelni  

dokonał  aneksem z dnia 18 listopada 2015r. zmiany protokołu rokowań z dnia 31 marca 

2015r. w sprawie darowizny   nieruchomości Powiatu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego,  

i aneks ten został bezzwłocznie przekazany Uniwersytetowi do podpisania. 
 

 

 Trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujące się na terenie powiatu 

opolskiego obsługiwać będą, wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej,  organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.  

  20 listopada br. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Opolskiego w 2016 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej w miejscowościach Niemodlin, Prószków oraz Ozimek , termin nadsyłania ofert 

upływa w dniu  11 grudnia 2015 roku. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu 

przesłały listy adwokatów i radców prawnych, którzy udzielać będą pomocy prawnej od  

1 stycznia 2016 roku.  

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł z tytułu otrzymanej 

dotacji celowej z budżetu Wojewody  z przeznaczeniem na  finansowanie działalności  

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 



- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł z tytułu zmniejszenia 

dotacji celowej z budżetu Wojewody   przeznaczonej na prace geodezyjno urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu zmniejszenia 

dotacji celowej z budżetu Wojewody   przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu 

opolskiego 

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 innych jednostek organizacyjnych Powiatu, 

Jednocześnie Zarząd Powiatu opracował projekt uchwały  budżetowej na 2016 rok wraz z 

wieloletnią prognozą finansową  którą  przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz 

organowi stanowiącemu w obowiązującym terminie  tj do 15 listopada br.  

W ramach zadań oświatowych Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury                    

i promocji określonego w porozumieniu z dnia 05 sierpnia 2015 r. pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Gminą Łubniany; 

b) wstrzymania wypłaty stypendium uczennicy Publicznego Gimnazjum w Zespole 

Szkół w Ozimku w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci                      

i młodzieży w Powiecie Opolskim; 
c) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury 

fizycznej i sportu  określonego umową nr OK.524.8.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Opolskim Związkiem Piłki Nożnej; 
d) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury 

fizycznej i sportu  określonego umową nr OK.524.10.2015 z dnia 26 marca 2015 r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły 

Sportowe; 

e) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury 

fizycznej i sportu  określonego umową nr OK.524.16.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

W sprawach administracyjno – gospodarczy Zarząd Powiatu Opolskiemu podjął 
uchwały   w sprawie: 

 

a) wszczęcia postępowania przetargowego dot. „Dostawa energii elektrycznej na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Opolu oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego”.  W przetargu oprócz Powiatu Opolskiego uczestniczyły następujące 

jednostki: 

− Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

− Zespół Szkół w Tułowicach 

− Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 

− Zespół Szkół w Chróścinie, 



− Zespół Szkół w Niemodlinie, 

− Zespół Szkół w Ozimku, 

− Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim, 

− Dom Dziecka w Chmielowicach, 

− Dom Dziecka w Turawie. 

 

b) wszczęcia postępowania przetargowego dot.  „Usuwania oraz przechowywania na 

parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130 a ust. 1-2 

Prawa o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego w okresie 

od 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r.” 

c) opracowania dokumentacji technicznej dot. przebudowy części holu na pomieszczenie 

biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 

d) opracowania dokumentacji technicznej instalacji klimatyzacji w Starostwie 

Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału 

Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w 3 

pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 

e) umowy na prace malarskie klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w 

Opolu, ul. 1 Maja 29 

f) polisy ubezpieczeniowej na samochód Toyota RAV 4 

g) umowy licencyjno - aktualizacyjnej na korzystanie z serwisu prawnego LEX 

 

 

 
 


