
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 30 sierpnia 2017 r. do 12 października 2017 r. 

  

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 

1. Powiat Opolski w powyższym okresie  nabył : 

1) w drodze decyzji Wojewody Opolskiego  z mocy prawa grunty zajęte pod drogi powiatowe 

obejmujące  29 działek  o łącznej powierzchni 1,5005 ha położonych w obrębie Stare 

Budkowice gmina Murów oraz w obrębie  Luboszyce gmina Łubniany,  stanowiących 

dotychczas własność Skarbu Państwa (bez odszkodowania), 

  

2) w drodze decyzji Starosty Opolskiego zezwalającej dla Zarządu Dróg Powiatowych w 

Opolu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 

1154 O Kuźnica Katowska –Biedaszka,  15  działek o łącznej powierzchni 0,1705 ha w 

obrębie Stare Siołkowice gmina Popielów (za odszkodowaniem dla byłego właściciela - 

płatne przez ZDP) . 

 

2. Zbył   w dniu 25 września  br. aktem notarialnym w drodze darowizny na rzecz 

Uniwersytetu Opolskiego  nieruchomość gruntową zabudowaną  położoną w Prószkowie –

Pomologia, oznaczoną numerem działki 1109/5 o powierzchni 0,2937 ha zabudowaną 

obiektem starej szklarni z budynkiem gospodarczym  - w celu  jej rewitalizacji  i włączenia  w 

zakres działań inwestycyjnych tworzonego Centrum w Prószkowie. 

Bezpośrednio przed sprzedażą został wygaszony trwały zarząd dla Zespołu Szkół w 

Prószkowie w stosunku do tej nieruchomości.  

 

3. Oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Zarządu  Dróg 

Powiatowych w Opolu nieruchomości gruntowe Powiatu Opolskiego, wchodzące w skład 

dróg powiatowych  1712 O i 1751 O  położone w obrębach Daniec i Dąbrowice  gmina 

Chrząstowice, obejmujące 9 działek o łącznej powierzchni 0,2801 ha. 

  

4. Wyraził zgodę dla Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie na  zawarcie  

kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej przez osobę fizyczną, na okres od dnia 

01.10.2017r. do dnia 30.06.2018r.   z przeznaczeniem na ćwiczenia (piłka siatkowa Pań).  

5. Wyraził zgodę dla Zespołu Szkół im.  J. Warszewicza w Prószkowie na  zawarcie  

kolejnych umów dzierżaw na grunty rolne położone w Prószkowie,  okres trzech lat na 

nieruchomości  oznaczone numerami działek 1125/6, 1128/1, 1129/2, 1131/1   oraz na okres 

jednego roku na   działki nr  1108/2, 1125/7,1125/8 .  

W ramach zadań związanych z edukacją: 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

a)  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i 

sztuki określonego umową Nr ES.524.5.2017 z dnia 01.06.2017 r. pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Opolski ; 



b)  zwolnienia dwóch uczennic Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach              

z opłat za zakwaterowanie w internacie;  

c)  zwolnienia płat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie Zespołu Szkół im. 

Józefa Warszewicza w Prószkowie; 

d)  zwolnienia ucznia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Prószkowie z opłat za 

zakwaterowanie w internacie; 

e)  powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim;  

f)  przyznania stypendium w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci           

i młodzieży w Powiecie Opolskim.   

 

W ramach zadań związanych ze sprawami społecznymi:  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

a) akceptacji umowy na świadczenia usług w postaci stwierdzenia zgonu i jego 

przyczyny oraz wystawiania kart zgonu; 

b) porozumień z gminami położonymi na obszarze Powiatu Opolskiego dotyczących 

funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku; 

c) ogłoszenia trzech otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 r. zadania 

publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 12 miejscowościach położonych na terenie  powiatu opolskiego. 

 W sprawach administracyjno – gospodarczych Zarząd Powiatu Opolskiemu podjął 

uchwały   w sprawie 

 

1. akceptacji treści wzoru umowy o „Świadczenie usług eksploatacyjnych w zakresie 

utrzymania urządzeń energetycznych”, 

2. zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

przyjęcia treści wzoru umowy do zadania pt. „Usługi ochrony osób i mienia – 

ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie”, 

3. przyjęcia treści i podpisania umów – polis ubezpieczeniowych, 

Ponadto Wydział Administarcyjno – Gospodarczy wystąpił z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia będącego w dotychczasowym używaniu 

Starostwa Powiatowego w Opolu na rzecz Zespołu Szkół w Prószkowie. 

W dniu 5 kwietnia 2017 r. rozpoczęła się w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych kontrola 

Najwyższej Izby Kontroli dotycząca „Funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej”. 

Kontrolujący zakończyli w dniu 25 sierpnia 2017 r.  kontrolę wystąpieniem pokontrolnym  

oceniając pozytywnie z nieprawidłowościami działalność Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Nieprawidłowości dotyczyły : 

1. uwzględnienia w umowach z adwokatami zapewnienia zastępstw zgodnie z ustalonymi  

    regułami, 

2. wzmocnienia nadzoru  nad realizacją zadań  zawartych w umowach  z adwokatami 



    i radcami prawnymi w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Zalecenia  powyższe będą wykonywane na bieżąco. 

 

W okresie od 18 lipca do 2 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Opolu 

Regionalna Izba Obrachunkowa  przeprowadziła  kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej za rok 2016 i wybranych zagadnień  za lata 2015 i 2017. 

W chwili obecnej czekamy na wystąpienie pokontrolne 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 


