
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 28 stycznia 2016 r. do 6 marca 2016 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego:  

 

- ustanowił aktem notarialnym w dniu 25 lutego 2016 r. służebność przesyłu na rzecz TAURON 

DYSTRYBUCJA na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w 

Tułowicach, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Tułowicach, w związku z 

wybudowaniem na tej działce przez Spółkę Tauron urządzeń do przesyłu energii elektrycznej – kabli 

SN i NN przebiegających przez tę działkę- za jednorazowym  wynagrodzeniem w kwocie 3.960,60 zł 

brutto, płatnym  przed zawarciem  powołanej wyżej umowy notarialnej, 

- w związku ze zmianą kosztów utrzymania  budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie 

została zmieniona dla 12 dzierżawców i 1 trwałego zarządcy, opłata z tytułu partycypowania w  

kosztach eksploatacyjnych utrzymania tego budynku, powyższa opłata została zmieniona również dla 

jednego dzierżawcy budynku szpitala w Ozimku,  

- wyraził zgodę na wydłużenie  dla EMC Instytutu Medycznego S.A. we Wrocławiu na następne 12 

miesięcy okresu obowiązywania obniżonej stawki czynszu dzierżawnego oraz obniżonej opłaty z 

tytułu partycypowania w kosztach eksploatacyjnych utrzymania budynku  przy ul. Częstochowskiej 31 

w Ozimku - na pomieszczenia użytkowe o powierzchni 949 m
2
 będące w stanie niewykończonym, 

oddane w dzierżawę na cele  medyczne, 

- oddał w dzierżawę na rzecz osoby fizycznej dwa pomieszczenia użytkowe o powierzchni 32,70 m
2
 

znajdujące się w budynku Przychodni w Niemodlinie, z przeznaczeniem na świadczenie usług w 

zakresie  rehabilitacji,   

- wyraził zgodę dla Zespołu Szkół w Niemodlinie na oddanie w użyczenie na rzecz Miejskiego Klubu 

Sportowego „Sokół” w Niemodlinie, w okresie do 30 kwietnia 2016 r. sali gimnastycznej  znajdującej 

się w budynku  szkoły  z przeznaczeniem na zajęcia młodzieży  

- wyznaczył do dzierżawy 1 pomieszczenie użytkowe w budynku szpitala w Ozimku oraz grunt pod 

kioskiem Karmelek w Opolu przy ul. Zwierzynieckiej będącego własnością Powiatu Opolskiego w 

udziale 732/10.000 cz. 

- wyraził zgodę dla Dzierżawcy na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w lokalu użytkowym, w 

którym prowadzona jest apteka, znajdującym się w budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, 

zgodnie z przedłożonym przez Dzierżawcę załącznikiem graficznym. 

 

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

1. zatwierdzenia 4 sprawozdań z wykonania zadania publicznego za rok 2015 z zakresu 

kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

2. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania prac lub robót dotyczących Konserwacji 

organów Schlag & Sohne w Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. 

Wojciecha  w Grodźcu; 

3. powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach 

konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016, 

4. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 

2016. Na realizację form doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatu Opolskiego 

na rok 2016 przeznacza się środki finansowe wyodrębnione w budżecie stanowiące 

0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli co daje kwotę 69 525 zł. Z kwoty tej wyodrębnia się: 
- 35% co stanowi kwotę 24.334,00zł i przeznacza na finansowanie zadań dotyczących organizacji 

doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu 

Opolskiego; 

- 45% co stanowi kwotę 31.286,00zł i pozostaje do dyspozycji dyrektorów poszczególnych szkół i 

poradni; 



- 20% co stanowi kwotę 13.905,00 zł pozostawia się do dyspozycji organu prowadzącego na 

organizację konferencji i szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli prowadzonych szkół                       

i placówek.  

5. zawarcia aneksu do Porozumienia w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego, 

6. przyjęcia opinii komisji powołanej do weryfikacji  ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu 

kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizyczne i sportu w roku 2016 oraz przyznania dotacji: 

 

Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu następujący oferenci otrzymali wsparcie: 

a) Stowarzyszenie „Bieg Opolski”, nazwa zadania Wzgórzowa trzynastka, wysokość dofinansowania 

7.600,00 zł. 

b) Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice, nazwa zadnia „Zwiększanie dostępności 

sportu dla mieszkańców Powiatu Opolskiego”, wysokość dofinansowania 1.800,00 zł. 

c) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, 

nazwa zadania III Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci, wysokość 

dofinansowania 1.400,00 zł. 

d) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Komprachcicach, 

nazwa zadania Komprachcickie Mikołajki 2016, wysokość dofinansowania 1.400,00 zł. 

e) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria-Domecko”, nazwa zadania Wojewódzki Turniej 

Dzieci i Żaków w Badmintona „IV Memoriał Mariana Krasowskiego”, wysokość dofinansowania 

1.200,00 zł. 

f) Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE”, nazwa zadania Zajęcia 

sportowe z akrobatyki i gimnastyki ogólnorozwojowej dla dzieci i młodzieży Powiatu Opolskiego, 

wysokość dofinansowania 1.100,00 zł. 

g) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, nazwa zdania Igrzyska LZS, wysokość 

dofinansowania 5.500,00 zł.  

 

Z zakresu kultury i sztuki następujący oferenci otrzymali wsparcie: 

a) Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, nazwa zadania XXV Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST, 

wysokość dofinansowania 2.400,00 zł. 

b) Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, nazwa zadania VIII Przegląd Artystyczny „Młode Opole”, 

wysokość dofinansowania 2.000,00 zł. 

c) Fundacja PRO-LEGE w Opolu, nazwa zadania – „Chcę żyć bezpiecznie”, wysokość 

dofinansowania 3.100,00zł.  

d) Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, nazwa zadania - Wycieczka czterodniowa do 

Szczecina i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu 

opolskiego, wysokość dofinansowania 4000,00 zł. 

e) Stowarzyszenie „Fair Play”, nazwa zadania - I powiatowy przegląd folklorystyczny zespołów 

wokalno-tanecznych działających na terenie powiatu opolskiego, wysokość dofinansowania 2.000,00 

zł. 

f) Stowarzyszenie „Fair Play”, nazwa zadania - Ja i  moja mała ojczyzna - dziedzictwo kulturowe i 

historyczne powiatu opolskiego, wysokość dofinansowania 1.000,00 z ł. 

g) Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE”, nazwa zadnia 

Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu Opolskiego w kraju i za 

granicą poprzez udział tancerzy zamieszkałych na terenie Powiatu Opolskiego w Mistrzostwach 

Świata podczas IDO WORLD BALLET, MODERN AND JAZZ CHAMPIONSHIPS w Wetzlar w 

dniach 25-30.10.2016 r., wysokość dofinansowania 2500,00 zł. 

h) Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE”, nazwa zadnia  „Z 

KLASYKĄ NA TY” Warsztaty taneczne i kulturoznawcze z mistrzami sztuki baletowej i tańca 

współczesnego, wysokość dofinansowania 3.000,00 zł. 

i) Forum dla Gminy Komprachcice, nazwa zadania VII Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla 

mieszkańców Powiatu Opolskiego, wysokość dofinansowania 4.000,00zł. 

j) Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”, nazwa zadania V Powiatowe Spotkania Kresowe - Święto 

Pieroga, wysokość dofinansowania 4.000,00 zł.  

 

10. przedstawienia Radzie Powiatu Opolskiego sprawozdania z realizacji Programu opieki nad 

zabytkami na lata 2012-2015 za okres od 2014 do 2015.  



11. zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski – 

Zdzieszowice, dotyczącą realizacji zadania publicznego tj. „Zwiększenie dostępności sportu dla 

mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2016 r. ” 

 

12. wstrzymania wypłaty stypendium uczennicy Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół                    

w Ozimku w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie 

Opolskim. 

 

W zakresie administrowania budynkami, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął następujące 

uchwały w sprawie: 

 

- przyjęcia treści i podpisania umowy serwisowej oprogramowania systemu księgowego ADAS, 

- przyjęcia treści i podpisania polis – ubezpieczenie mienia,  

- akceptacji wzoru umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy holu na 

pomieszczenie biurowe na ul. 1 Maja 29, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych wydawania certyfikatów i 

znakowania czasem, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy autorskiej opieki technicznej na oprogramowanie ERGO 

Ośrodek i ERGO Mapa Zasadnicza, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy autorskiej opieki technicznej zintegrowanego systemu do 

prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – Kataster OnLine (KOL) i wszystkich jego modułów, 

- przyjęcia treści wzoru umowy Świadczenia usługi całodobowego dostępu do zasobów Miejskiej 

Sieci Komputerowej oraz sieci Internet. 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące 

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. 

 

 


