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WSTĘP 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: 

u.s.p.)1 Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Raport  

o stanie Powiatu Opolskiego został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

 

I. OGÓLNE INFORMACJE O POWIECIE 

Powiat opolski leży w środkowej części województwa opolskiego. Administracyjnie dzieli się na 

dziewięć gmin wiejskich: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, 

Popielów, Tarnów Opolski, Turawa i  cztery gminy wiejsko-miejskie: Niemodlin, Ozimek, Prószków,  

Tułowice. Region o charakterze rolno-przemysłowy. położony jest w środkowej części województwa 

opolskiego. Powiat graniczy od północy z powiatem namysłowskim i kluczborskim, od zachodu  

z powiatem brzeskim, od południa z powiatami: nyskim, prudnickim i krapkowickim oraz od wschodu  

z powiatami: oleskim i strzeleckim. Zajmuje powierzchnię 1534 km2, co stanowi 17% ogólnej 

powierzchni województwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dz. U. 2019 poz. 511 

Mapa Powiatu Opolskiego 
Źródło: opracowanie własne 
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Powiat opolski położony jest w Dolinie Odry. Znajduje się na wysokości 135m m. n.p.m.. Na 

wyniesieniach w okolicach Ozimka, Niemodlina, Ligoty Turawskiej i Starych Budkowic teren dochodzi 

do 220 m n.p.m. W części środkowej powiatu opolskiego wyróżniamy Pradolinę Wrocławską, która 

obejmuje Dolinę Odry na wschodzie, Równinę Opolską na północy, Równinę Niemodlińską na 

południowym zachodzie i Dolinę Nysy Kłodzkiej w zachodniej części gminy Niemodlin. Wszystkie 

krainy geograficzne należą do Niziny Śląskiej. Jedynie niewielki fragment gminy Tarnów Opolski 

należy do Wyżyny Śląskiej. Region o charakterze rolno-przemysłowym. Użytki rolne stanowią 44% 

powierzchni powiatu. Bardzo dobrze rozwinięta jest infrastruktura oraz przemysł. Dużą grupę stanowią 

drobni przedsiębiorcy . 

Teren powiatu posiada dobrze rozbudowaną sieć hydrograficzną. Głównymi rzekami 

przepływającymi przez teren powiatu są: Odra, Mała Panew, Stobrawa, Nysa Kłodzka. Odra jest drugą, 

co do wielkości rzeką Polski i największą rzeką odwadniającą obszar powiatu opolskiego. Na terenie 

powiatu jest zasilana przez Małą Panew i Stobrawę, które są jednymi z jej większych dopływów. Na 

terenie powiatu opolskiego znajduje się pięć stopni wodnych na Odrze: Kąty, Dobrzeń, Chróścice, 

Zawada i Ujście Nysy. 

Mała Panew to rzeka o długości 132 km, silnie meandrująca. Uchodzi do Odry poniżej Opola. 

Główne jej dopływy na terenie powiatu to: Leśnica, Lublinica, Libawa i Jemielnica. Rzeka Stobrawa 

jest mniejszym ciekiem niż Mała Panew, jej długość wynosi 77,6 km, a jej dopływami w powiecie są: 

Bogacica, Budkowiczanka oraz Wołczyński Strumień. Niewielka, południowo – zachodnia część 

powiatu znajduje się w zlewni rzeki Nysa Kłodzka. Ponadto przez teren powiatu opolskiego 

przepływają rzeki Brynica, Ścinawa Niemodlińska i Prószkówka. Znajduje się tu również kilka budowli 

energetycznych, tzw. Małych Elektrowni Wodnych (MEW). Elektrownie te zlokalizowane są między 

innymi w Chrząstowicach, Dobrzeniu Wielkim, Łubnianach, Osowcu. Największym zbiornikiem 

wodnym na terenie powiatu jest Jezioro Turawskie na Małej Panwi (gmina Turawa). Przy normalnym 

stanie jezioro, zwane również Jeziorem Dużym, mieści 93 mln m3 wody. Duża powierzchnia lustra 

wody stwarza znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa, stanowiąc 

jednocześnie doskonałe miejsca do wypoczynku. Znaczącą barierą do wykorzystania jeziora na cele 

turystyczne są problemy ekologiczne i jego stan czystości, a zwłaszcza kwitnienie sinic. Stan czystości 

jeziora jest na bieżąco monitorowany, a także podejmowane są działania zmierzające do poprawy 

czystości jego wód m.in. poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach jego w sąsiedztwie. 

Na terenie powiatu znajdują się również mniejsze zbiorniki wodne w postaci stawów, jeziorek, 

stawów rybnych i hodowlanych, lokalnych zbiorników powyrobiskowych (między innymi Staw 
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Nowokuźnicki, Stawy Niemodlińskie np. Sagów, Stawy Tułowickie np. Staw Loża). Na terenie powiatu 

opolskiego bogatą tradycję ma hodowla ryb, a zwłaszcza karpia. Najstarsze stawy hodowlane powstały 

tu ok. XVI w. Obecnie kompleksy stawów hodowlanych, przede wszystkim karpia znajdują się  

w okolicach Niemodlina, Tułowic, Marszałek, Lubieni, w Biestrzenniku –Poliwodzie.2. 

Na terenie powiatu występują utwory czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy i triasu. Dna dolin 

rzecznych pokrywają powierzchniowo holoceńskie gliny napływowe, pod którymi zalegają osady 

piaszczysto – żwirowe. Głównymi surowcami zalegającymi na tym terenie jest kruszywo naturalne  

i surowce ceramiki budowlanej, a także bazalt i margiel. Pokłady dolnego i częściowo środkowego 

wapienia muszlowego stanowią podstawową bazę surowcową dla potrzeb przemysłu wapienniczego  

i cementowego, który rozwinął się w okolicach Tarnowa Opolskiego (złoże „Przywory”). Na terenie 

poszczególnych gmin powiatu udokumentowano występowanie złóż piasków, iłów, kruszywa 

naturalnego i surowców budowlanych (złoże „Narok” w Dąbrowie, w Niemodlinie, Tułowicach, złoże 

„Jełowa”, „Zawada”, „Kępa” w Łubnianach, złoża „Chróścice –Siołkowice” i „Siołkowice 2”  

w Popielowie) złoże piasków w Przysieczy, złoże żwirków filtracyjnych w Złotnikach, złoże wapienia, 

margla i margli ilastych Opole –Folwark na terenie gminy Prószków, złoża bazaltów w Graczach  

w gminie Niemodlin. Istotnym, a nierozwiązanym dotychczas zagadnieniem jest możliwość pozyskania 

znacznych ilości termalnych wód mineralnych odkrytych w Grabinie. W Ozimku udokumentowano 

złoża surowców mineralnych, wśród których wyróżnia się złoże iłów kajprowych „Krasiejów” 

zaliczane do złóż pokładowych. Obecnie złoża tego nie eksploatuje się. Na terenie gminy znajdują się 

również złoża piasków formierskich „Grodziec” i złoża piasków formierskich „Dylaki”, eksploatowane 

dla potrzeb odlewnictwa i budownictwa oraz celów formierskich. Eksploatacja wyrobisk i tereny 

poeksploatacyjne stanowią główne zagrożenie dla rzeźby terenu, szczególnie wyrobisko w Krasiejowie, 

wyrobisko w Grodźcu (zawodnione wyrobisko, zwałowisko mas ziemnych) oraz w Biestrzynniku –

Poliwodzie. Tereny powyrobiskowe w Krasiejowie obejmują obszar około 42,31 ha. W ich obrębie 

znajduje się wyrobisko paleontologiczne objęte ochroną prawną w celu zabezpieczenia i ochrony 

szczątków najstarszych na świecie stanowisk dinozaurów. W północno-zachodniej części terenu 

wykopalisk w Krasiejowie, na powierzchni 11,47 ha znajdują się tereny zwałowisk. Tereny po 

eksploatacji piasków kwarcowych w Biestrzynniku zrekultywowano  kierunku wodnym, tworząc stawy 

                                                 
2 Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025. Załącznik 1 Syntetyczna diagnoza społeczno -gospodarcza 

Powiatu Opolskiego  

[http://bip.powiatopolski.pl/download/attachment/17437/syntetyczna-diagnoza-spoleczno-gospodarcza-powiatu-

opolskiego-zalacznik-nr-1-do-strategi-rozwoju-powiatu-opolskiego-na-lata-2015-2025.pdf] 
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hodowlane. Około 43% powierzchni ogólnej terenu powiatu stanowią użytki rolne. Gleby w większości 

należą do gleb słabych, wytworzonych z piasków pochodzenia aluwialnego. Występują tu głównie 

utwory piaszczyste, pseudobielicowe i bielicowe, miejscami utwory gliniaste, mady we współczesnych 

dolinach rzecznych, w miejscach niżej położonych czarne ziemie oraz miejscami gleby organiczne, 

objęte ochroną na terenie niektórych gmin powiatu. Spotyka się gleby brunatne właściwe i wyługowane, 

rdzawe, brunatne kwaśne, gleby glejowe, mułowo-torfowe, torfowe i torfowo-murszowe torfy niskie. 

Dominują gleby lekkie zbyt przewiewne i przepuszczalne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym  

i lekko kwaśnym. Lokalnie obserwuje się występowanie gleb ciężkich np. w gminie Popielów. 

Powiat Opolski zamieszkuje  123 397 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety,  

a 48,4% mężczyźni, co daje zaludnienie w wysokości 80 mieszkańców na 1 km2 3. W latach 2002-2018 

liczba mieszkańców zmalała o 9,2%.  

Podział ludności Powiatu Opolskiego ze względu na płeć. 

 

 

Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Powiat 

opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -40. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,32 na 

1000 mieszkańców powiatu opolskiego.  

                                                 
3 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego 2018 r.  

Kobiety: 51,60%
Mężczyźni: 48,40%

Kobiety

Mężczyźni
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Podział ludności Powiatu Opolskiego ze względu na wiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3193
4293

6605

3162 3511

7666

17981

19737
18820

18119

20310

0

5000

10000

15000

20000

25000

0-2 3-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i
więcej



12 

 

II. ZADANIA POWIATU 

Zgodnie z art. 4 u.s.p. powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

1. edukacji publicznej, 

2. promocji i ochrony zdrowia, 

3. pomocy społecznej, 

4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

5. polityki prorodzinnej, 

6. wspierania osób niepełnosprawnych, 

7. transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

8. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

9. kultury fizycznej i turystyki, 

10. geodezji, kartografii i katastru, 

11. gospodarki nieruchomościami, 

12. administracji architektoniczno-budowlanej, 

13. gospodarki wodnej 

14. ochrony środowiska i przyrody, 

15. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

17. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

18. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

19. ochrony praw konsumenta, 

20. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

21. obronności, 

22. promocji powiatu, 

23. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. z2018 r. poz. 450, 650, 723 i1365 oraz z 2019 r. poz. 37) 

24. działalności w zakresie telekomunikacji. 
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III. RADA POWIATU OPOLSKIEGO  

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę 

potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należą m.in. następujące sprawy: 

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, 

2) uchwalanie budżetu powiatu, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, 

4) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych i wyposażanie ich w majątek, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz 

przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, 

6) uchwalanie powiatowych programów, w tym: zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy i innych. 

 

V KADENCJA RADY POWIATU.  

15 listopada 2018 roku zakończyła się V kadencja Rady Powiatu Opolskiego. W jej skład wchodzili:  

Starosta: Lakwa Henryk  

V-ce Starosta: Płoszaj Leonarda  

Etatowy Członek Zarządu: Wysdak Krzysztof  

Członek Zarządu: Stelmach Sybilla 

Członek Zarządu: Mohlek Rudolf 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego: Warzecha Stefan 

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego: Cebula Krzysztof 

Pozostali Radni:  

1. Cichos Krystian  

2. Dendera Konrad    

3. Górski Kazimierz    

4. Gryc Antoni    

5. Grodziecka – Makulska Agnieszka  

6. Halupczok Norbert  

7. Karpa Jan  

8. Koschny Maria    

9. Kotońska Zofia  
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10. Krzesiński Jan    

11. Kubów Przemysław     

12. Szafrański Piotr  

13. Smolarek Paweł  – wygaśnięcie mandatu w związku ze śmiercią 

14. Swierc Joachim  

15. Trychan Alicja  

16. Wittek Monika  

17. Wodausz Henryk   

18. Wojtasik Helena   

19. Zapiór Henryk   

 

W V kadencji Rady Powiatu Opolskiego działały 4 Komisje Stałe Rady Powiatu Opolskiego, które 

zajmowały się następującymi sprawami: 

1. Komisja Rewizyjna – która m.in.: opiniowała wykonanie budżetu Powiatu, wnioskowała  

o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Opolskiego, prowadziła kontrole zlecone przez 

Radę Powiatu Opolskiego. Komisja Rewizyjna kontrolowała działalność Zarządu Powiatu 

Opolskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych. przyjmowała i rozpatrywała wnioski  

i petycji kierowane do Rady Powiatu Opolskiego, rozpatrywała skargi na działalność Starosty 

Opolskiego, Zarządu Powiatu Opolskiego, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili radni:  

 Zapiór Henryk – Przewodniczący 

 Wodausz Henryk  - Zastępca Przewodniczącego   

 Górski Kazimierz - Członek Komisji 

 Halupczok Norbert - Członek Komisji 

 Krzesiński Jan - Członek Komisji 

2. Komisja Budżetu – której zadaniem było m.in.: kształtowanie polityki budżetowej Powiatu 

Opolskiego, opiniowanie programów i rozwiązań gospodarczych od strony finansowej, 

opiniowanie budżetu powiatu opolskiego i etapów jego realizacji, analizę i ocenę wydatków  

i dochodów Powiatu Opolskiego oraz proponowanie stawek opłat i podatków stanowiących 

dochód Powiatu Opolskiego. 

W skład Komisji Budżetu wchodzili radni: 
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 Cichos Krystian – Przewodniczący 

 Świerc Joachim - Zastępca Przewodniczącego   

 Koshny Maria - Członek Komisji 

 Karpa Jan - Członek Komisji 

 Grodziecka - Makulska Agnieszka - Członek Komisji 

3. Komisja Polityki Społecznej – której zadaniem było m.in.: kształtowanie polityki oświatowej 

lokalnej wspólnoty samorządowej, ocena funkcjonowania szkół ponadpodstawowych 

administrowanych przez Powiat, inspirowanie kierunków rozwoju dla kultury sportu i turystyki, 

promocja powiatu, ochrona zdrowia, ustalanie kierunków działania na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, ocena działalności  

w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej, ustalanie kierunków w zakresie przeciwdziałania 

bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonywanie ocen i ustalanie kierunków 

związanych z utrzymywaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ocena 

działań i ustalanie kierunków działania w sprawie ochrony praw konsumenta. 

W skład Komisji Polityki Społecznej wchodzili radni: 

 Kotońska Zofia – Przewodniczący 

 Wittek Monika - Zastępca Przewodniczącego   

 Szafrański Piotr - Członek Komisji 

 Wojtasik Helena - Członek Komisji 

 Zapiór Henryk - Członek Komisji 

4. Komisja Polityki Gospodarczej – której zadaniem było m.in.: wskazywanie kierunków 

rozwoju Powiatu Opolskiego i określenie polityki regionalnej, ocena utrzymania powiatowych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustalanie kierunków gospodarki 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego, współdziałanie z innymi 

samorządami i związkami komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji ponadgminnych –  

w tym szczególnie zaopatrzenia w wodę, gaz, ciepło i usuwanie odpadów komunalnych, ocena 

stanu i oznakowania dróg powiatowych, ochrona środowiska przyrody i gospodarka wodna, 

współdziałanie z jednostkami związanymi z rolnictwem, oraz ochrona przeciwpowodziowa  

i przeciwpożarowa. 

W skład Komisji Polityki Gospodarczej wchodzili radni: 

 Halupczok Norbert – Przewodniczący 

 Gryc Antoni - Zastępca Przewodniczącego   
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 Kubów Przemysław - Członek Komisji 

 Dendera Konrad - Członek Komisji 

 Trychan Alicja - Członek Komisji 

Radni V kadencji obradowali na dziesięciu sesjach Rady Powiatu Opolskiego podejmując  

63 uchwały.  

 

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Powiatu Opolskiego V kadencji podjęte w 2018 roku  

 

Lp 

Nr 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Tytuł uchwały 

 

Stan 

wykonania 

 
1. XXXVI/261/18 01.02.2018 w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 listopada 2017 

r. na działalność Starosty Opolskiego 

zrealizowana 

2. XXXVI/262/18 01.02.2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz 

trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu 

Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół  

i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego 

zrealizowana 

3. XXXVI/263/18 01.02.2018 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego 

„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020” 

w trakcie 

realizacji 

4. XXXVI/264/18 01.02.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018-2021 

zrealizowana 

5. XXXVI/265/18 01.02.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

6. XXXVI/266/18 01.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 

Opola 

zrealizowana 

7. XXXVII/267/18 15.03.2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie 

ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

w trakcie 

realizacji 

8. XXXVVI/269/18 15.03.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu 

Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2016 r. do 

2017 r. 

zrealizowana 

9. XXXVII/270/18 15.03.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/245/17 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad odpłatności za pobyt  

w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie 

zrealizowana 

10. XXXVII/271/18 15.03.2018 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego 

sprawozdania za 2017 rok z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej w Powiecie Opolskim 

zrealizowana 

11. XXXVII/272/18 15.03.2018 w sprawie określenia na 2018 rok zadań i środków 

przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

zrealizowana 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

12. XXXVII/273/18 15.03.2018 w sprawie powierzenia zadań publicznych gminom 

położonym na terenie Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

13. XXXVII/274/18 15.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018- 2021 

zrealizowana 

14. XXXVII/275/18 15.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

15. XXXVII/276/16 15.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Opolskiemu 

w trakcie 

realizacji 

16. XXXVII/277/18 15.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu 

Powiatowi Dolina na Ukrainie 

zrealizowana 

17. XXXVIII/278/18 26.04.2018 w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu 

uchylona 

18. XXXVIII/279/18 26.04.2018 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków w 2018 r. 

zrealizowana 

19. XXXVIII/280/18 26.04.2018 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  

i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, a także niektórych 

innych składników wynagrodzenia 

w trakcie 

realizacji 

20. XXXVIII/281/18 26.04.2018 w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim 

w trakcie 

realizacji 

21. XXXVIII/282/18 26.04.2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej 

pomocy oraz trybu postępowania 

uchylona 

22. XXXVIII/283/18 26.04.2018 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  za 2017 rok, 

sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu 

zrealizowana 

23. XXXVIII/284/18 26.04.2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Opolskiego do 

realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo 

- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 

edycja” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu 

w trakcie 

realizacji 

24. XXXVIII/285/18 26.04.2018 w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania 

z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

w trakcie 

realizacji 

25. XXXVIII/286/18 26.04.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018-2021 

zrealizowana 

26. XXXVIII/287/18 26.04.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

27. XXXIX/288/18 11.05.2018 w sprawie odwołania od orzeczenia Komisarza 

Wyborczego I z dnia 4 maja 2018 r. 

zrealizowana 

28. XL/289/18 07.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2017 rok 

zrealizowana 

29. XL.290/18 07.06.2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2017 rok 

zrealizowana 
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30. XL/291/18 07.06.2018 w sprawie opinii do podziału Województwa 

Opolskiego na okręgi wyborcze 

zrealizowana 

31. XL/292/18 07.06.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej 

rozliczania 

w trakcie 

realizacji 

32. XL/293/18 07.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018- 2021 

zrealizowana 

33. XL/294/18 07.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

34. XL/295/18 07.06.2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu 

Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Opolu 

zrealizowana 

35. XL/296/16 07.06.2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego 

zrealizowana 

36. XLI/297/18 13.06.2018 w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 11 czerwca 2018 r. 

zrealizowana 

37. XLII/298/18 29.06.2018 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania  

z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

niezrealizowana 

38. XLII/299/18 29.06.2018 uchylenia uchwały Nr XXXVIII/281/18 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

zrealizowana 

39. XLII/300/18 29.06.2018 uchylenia uchwały Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

zrealizowana 

40. XLII/301/18 29.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018-2021 

zrealizowana 

41. XLII/302/18 29.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

42. XLIII/303/18 24.07.2018 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na 

postanowienie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego 

zrealizowana 

43. XLIII/304/18 24.07.2018 w sprawie załatwienia skargi z dnia 31 marca 2018 r. 

na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w powiecie opolskim 

zrealizowana 

44. XLIII/305/18 24.07.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Dąbrowa na usuwanie skutków pożaru 

zrealizowana 

45. XLIII/306/18 24.07.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018- 2021 

zrealizowana 

46. XLIII/307/18 24.07.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

47. XLIV/308/18 10.09.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu 

zrealizowana 

48. XLIV/309/18 10.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

49. XLIV/310/18 10.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018- 2021 

zrealizowana 

50. XLIV/311/18 10.09.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/272/18 z dnia 

15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania  

i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 
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51. XLV/312/18 18.10.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

52. XLV/313/18 18.10.2018 w sprawie rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi 

w trakcie 

realizacji 

53. XLV/314/18 18.10.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/272/18 z dnia 

15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania  

i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

54. XLV/315/18 18.10.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/22/99 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie 

utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

zrealizowana 

55. XLV/316/18 18.10.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 

ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację 

zadań służących ochronie powietrza 

w trakcie 

realizacji 

56. XLV/317/18 18.10.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2019 roku 

w trakcie 

realizacji 

57. XLV/318/18 18.10.2018 w sprawie powierzenia Gminie Tułowice zadania  

z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

w trakcie 

realizacji 

58. XLV/319/18 18.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na 

rzecz Gminy Dąbrowa nieruchomości zabudowanej  

położonej w Chróścinie 

Uchylona, 

Wyrok WSA 

w Opolu 

25.04.2019 r. 

stwierdzono 

nieważność 

zaskarżonej 

uchwały 

Sygn. akt 

II SA/Op 96/19 

59. XLV/320/18 18.10.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/17 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia  

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

zrealizowana 

60. XLV/321/18 18.10.2018 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich 

w trakcie 

realizacji 

61. XLV/322/18 18.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018-2021 

zrealizowana 

62. XLV/323/18 18.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

63. XLV/324/18 18.10.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Opolskiemu 

w trakcie 

realizacji 

 

 

VI KADENCJA RADY POWIATU.  

VI kadencja Rady Powiatu Opolskiego trwać będzie od 2018 roku do 2023 roku. W związku ze 

zmianą granic Powiatu Opolskiego ilość radnych w VI kadencji została zmniejszona z 25 radnych do 

23 radnych, którzy zostali wybrani 16 listopada 2018 roku.  
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Rada Powiatu VI kadencji rozpoczęła swoją działalność w następującym składzie: 

Starosta: Lakwa Henryk  

V-ce Starosta: Płoszaj Leonarda  

Etatowy Członek Zarządu: Wysdak Krzysztof  

Członek Zarządu: Zapiór Henryk 

Członek Zarządu: Świerc Joachim 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego: Warzecha Stefan 

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego: Cichos Krystian 

Pozostali Radni:  

1. Dendera Konrad   

2. Górski Kazimierz    

3. Gryc Antoni    

4. Korniak Marek   

5. Koschny Maria    

6. Kotońska Zofia  

7. Koźlik Krzysztof   

8. Krzesiński Jan    

9. Kubów Przemysław    

10. Lawa Rudolf   

11. Łysy-Cichon Irena   

12. Rynkiewicz Mirosław   

13. Trychan Alicja  

14. Wodausz Henryk   

15. Wojtasik Helena    

16. Wolny Beata  

 

Rada Powiatu Opolskiego powołała ze swego grona komisje stałe do określonych zadań, to 

jest: 

1. Komisja Rewizyjna – która m.in.: opiniowała wykonanie budżetu Powiatu, wnioskuje  

o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu, prowadzi kontrole zlecone przez Radę Powiatu. 

Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek 

organizacyjnych. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:  
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 Koźlik Krzysztof – Przewodniczący 

 Górski Kazimierz - Zastępca Przewodniczącego  

 Wodausz Henryk - Członek Komisji 

 Korniak Marek - Członek Komisji 

 Krzesiński Jan - Członek Komisji 

2. Komisja Budżetu – której zadaniem było m.in.: kształtowanie polityki budżetowej powiatu, 

opiniowanie programów i rozwiązań gospodarczych od strony finansowej, opiniowanie budżetu 

powiatu i etapów jego realizacji, analiza i ocena wydatków i dochodów powiatu oraz 

proponowanie stawek opłat i podatków stanowiących dochód powiatu. 

W skład Komisji Budżetu wchodzą radni: 

 Koschny Maria – Przewodniczący 

 Trychan Alicja - Zastępca Przewodniczącego   

 Lawa Rudolf - Członek Komisji 

 Korniak Marek - Członek Komisji 

 Krzesiński Jan - Członek Komisji 

3. Komisja Polityki Społecznej – której zadaniem było m.in.: kształtowanie polityki oświatowej 

lokalnej wspólnoty samorządowej, ocena funkcjonowania szkół ponadpodstawowych 

administrowanych przez Powiat, inspirowanie kierunków rozwoju dla kultury sportu i turystyki, 

promocja powiatu, ochrona zdrowia, ustalanie kierunków działania na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, ocena działalności  

w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej, ustalanie kierunków w zakresie przeciwdziałania 

bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonywanie ocen i ustalanie kierunków 

związanych z utrzymywaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ocena 

działań i ustalanie kierunków działania w sprawie ochrony praw konsumenta. 

W skład Komisji Polityki Społecznej wchodzą radni: 

 Kotońska Zofia – Przewodniczący 

 Łysy-Cichon Irena - Zastępca Przewodniczącego   

 Wolny Beata - Członek Komisji 

 Wojtasik Helena - Członek Komisji 

 Rynkiewicz Mirosław - Członek Komisji 
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4. Komisja Polityki Gospodarczej – której zadaniem było m.in.: wskazywanie kierunków 

rozwoju powiatu i określenie polityki regionalnej, ocena utrzymania powiatowych obiektów    

i urządzeń użyteczności publicznej, ustalanie kierunków gospodarki nieruchomościami 

stanowiącymi własność powiatu, współdziałanie z innymi samorządami i związkami 

komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji ponadgminnych – w tym szczególnie 

zaopatrzenia w wodę gaz ciepło i usuwanie odpadów komunalnych, ocena stanu i oznakowania 

dróg powiatowych, ochrona środowiska przyrody i gospodarka wodna, współdziałanie  

z jednostkami związanymi z rolnictwem, oraz ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa. 

W skład Komisji Polityki Gospodarczej wchodzą radni 

 Gryc Antoni – Przewodniczący 

 Wolny Beata - Zastępca Przewodniczącego   

 Górski Kazimierz - Członek Komisji 

 Dendera Konrad - Członek Komisji 

 Kotońska Zofia - Członek Komisji 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – której zadaniem było m.in.: przyjmowanie  

i rozpatrywanie wniosków i petycji kierowanych do Rady Powiatu Opolskiego, rozpatrywanie 

skarg na działalność starosty, zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek organizacyjnych.W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni: 

 Wodausz Henryk – Przewodniczący 

 Rudolf Lawa - Zastępca Przewodniczącego   

 Łysy-Cichon Irena - Członek Komisji 

 Koźlik Krzysztof - Członek Komisji 

 Trychan Alicja - Członek Komisji 

W roku 2018 Rada Powiatu VI kadencji obradowała 3 razy podejmując 29 uchwał.  

 

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Powiatu Opolskiego podjęte w 2018 roku 

 

Lp 

Nr 

uchwały 

Data 

podjęcia 

 

Tytuł uchwały 

 

 

Stan wykonania 

 

1. I/1/18 22.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Opolskiego 

zrealizowana 

2. I/2/18 22.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

3. II/3/18 29.11.2018 w sprawie wyboru Starosty Opolskiego zrealizowana 
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4. II/4/18 29.11.2018 w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego zrealizowana 

5. II/5/18 29.11.2018 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 

Opolskiego 

zrealizowana 

6. II/6/18 29.11.2018 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 

Opolskiego 

zrealizowana 

7. II/7/18 29.11.2018 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 

Opolskiego 

zrealizowana 

8. II/8/18 29.11.2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu Rady Powiatu 

Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego 

zrealizowana 

9. II/9/18 29.11.2018 w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady 

Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego 

zrealizowana 

10. II/10/18 29.11.2018 w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej 

Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu 

osobowego 

zrealizowana 

11. II/11/18 29.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego 

zrealizowana 

12. II/12/18 29.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu 

osobowego  

zrealizowana 

13. II/13/18 29.11.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

14. II/14/18 29.11.2018 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego  

w 2019 r. 

zrealizowana 

15. II/15/18 29.11.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/272/18 z dnia 

15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania  

i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

16. II/16/18 29.11.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018-2021 

zrealizowana 

17. II/17/18 29.11.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

18. III/18/18 20.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2018- 2021 

zrealizowana 

19. III/19/18 20.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

zrealizowana 

20. III/20/18 20.12.2018 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2018 

zrealizowana 

21. III/21/18 20.12.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 

rok 2019 

zrealizowana 

22. III/22/18 20.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022 

zrealizowana 

23. III/23/18 20.12.2018 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

24. III/24/18 20.12.2018 w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji 

rządowej 

zrealizowana 

25. III/25/18 20.12.2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok 

zrealizowana 

26. III/26/18 20.12.2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego 

zrealizowana 

27. III/27/18 20.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/272/18 z dnia 

15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania  

i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 
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28. III/28/18 20.12.2018 w sprawie określenia na 2019 rok zadań i środków 

przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

29. III/29/18 20.12.2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego 

zrealizowana 

 

 

ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO 

 

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: 

1. przygotowywanie projektów uchwał rady; 

2. wykonywanie uchwał rady; 

3. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju; 

4. gospodarowanie mieniem powiatu; 

5. wykonywanie budżetu powiatu; 

6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu; 

7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. 

 

W 2018 roku Zarząd Powiatu Opolskiego obradował 50 razy.  

 

V KADENCJA  

W V kadencji Zarząd Powiatu Opolskiego pracował w składzie:  

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu: Lakwa Henryk  

2. Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu: Płoszaj Leonarda  

3. Członek Zarządu: Wysdak Krzysztof  

4. Członek Zarządu: Stelmach Sybilla 

5. Członek Zarządu: Mohlek Rudolf  

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 22 listopada 2018 Zarząd Powiatu Opolskiego odbył 41 posiedzeń 

na których podjętych zostało 521 Uchwał. 

 

Szczegółowy wykaz uchwał Zarządu Powiatu Opolskiego V kadencji podjętych w 2018 r. 
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Lp. 

 

Nr 

uchwały 

 

Data 

podjęcia 

 

Tytuł uchwały 

 

 

Uwagi dot. 

realizacji 

1. 1703/18 04.01.2018 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego projektu 

„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu 

Opolskiego na lata 2018-2020” i skierowania dokumentu do konsultacji 

społecznych 

zrealizowano 

2.. 1704/18 04.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu Nr 1/18 do porozumienia 

z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie współfinansowania działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu 

zrealizowano 

3. 1705/18 09.01.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem  zrealizowano 

4. 1706/18 09.01.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 

zadania pt.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, 

modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz 

informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT  

i BDOT500 – gmina Dąbrowa” 

zrealizowano 

5. 1707/18 09.01.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania prac lub robót 

(zadania) Praca konserwatorska przy drewnianych zabytkach: 

chrzcielnicy oraz krucyfiksu z konsolą pw. Imienia NMP w Szydłowcu 

Śląskim zgodnie z umową nr ES.411.8.2017 z dnia 01.06.2017 r. 

pomiędzy Zarządem Powiatu Opolskiego a Rzymsko-Katolicką Parafią 

pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie 

zrealizowano 

6. 1708/18 09.01.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego umową 

Nr ES.524.4.2017 z dnia 28.08.2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim 

a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym Victoria – Domecko 

zrealizowano 

7. 1709/18 09.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 2 do polisy nr 998-

A554579 

zrealizowano 

8. 1710/18 09.01.2018 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy dostawy materiałów i 

akcesoriów biurowych 

zrealizowano 

9. 1711/18 09.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności 

zawiązanych z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych 

zrealizowano 

10. 1712/18 09.01.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na 

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia 

pojazdów oraz ubezpieczenia NNW kasjerów Powiatu Opolskiego” 

zrealizowano 

11. 1713/18 09.01.2018 w sprawie uchwalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz przyjęcia planów finansowych jednostek 

organizacyjnych powiatu na 2018 r. 

zrealizowano 

12. 1714/18 09.01.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

13. 1715/18 09.01.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Opolskiego „Raportu  

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego 

za lata 2015-2016” 

zrealizowano 

14. 1716/18 09.01.2018 w sprawie przekazania Zarządowi Województwa Opolskiego „Raportu 

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego 

za lata 2015-2016” 

zrealizowano 

15. 1717/18 15.01.2018 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do dzierżawy oraz 

sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

dzierżawy 

zrealizowano 

16 1718/18 15.01.2018 w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zrealizowano 

17. 1719/18 15.01.2018 w sprawie zmiany uchwały o oddaniu w dzierżawę lokalu użytkowego zrealizowano 

18. 1720/18 15.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 

Miastem Bytom a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 
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19. 1721/18 15.01.2018 w sprawie podpisania Aneksu nr 1/2018 do umowy zawartej w dniu 28 

grudnia 2017 r. Nr 1/WTZ/2017 w sprawie dofinansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 

2018 rok 

zrealizowano 

20. 1722/18 15.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu Nr 15 do Umowy 

zawartej pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem Strzeleckim 

zrealizowano 

21. 1723/18 15.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu Nr 17 do Umowy 

zawartej pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem Krapkowickim 

zrealizowano 

22. 1724/18 15.01.2018 w sprawie  zmiany uchwały nr 1316/14 Zarządu Powiatu Opolskiego  

z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

zrealizowano 

23. 1725/18 15.01.2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

zrealizowano 

24. 1726/18 15.01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w roku 2018 

zrealizowano 

25. 1727/18 15.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia o współpracy  

z dnia 29.12.2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Prószków 

zrealizowano 

26. 1728/18 15.01.2018 w sprawie podpisania Aneksu Nr 2/2018 do umowy zawartej w dniu 28 

grudnia 2017 r. Nr 1/WTZ/2017 w sprawie dofinansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 

2018 rok 

zrealizowano 

27. 1729/18 15.01.2018 podpisania Aneksu nr 10 do umowy o powierzenie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Zapewnienie w latach 2015-2019 opieki 

stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie 

chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed 

dniem 1 stycznia 2004 r.” zawartej w dniu 5 stycznia 2015 r. 

zrealizowano 

28. 1730/18 23.01.2018 w sprawie zawarcia umowy na promocję antenową na antenie Radia 

Doxa „Bliżej Samorządu” 

zrealizowano 

29. 1731/18 23.01.2018 w sprawie zawarcia umowy na obsługę medialną i promocję Powiatu 

Opolskiego na portalu internetowym Opowiecie.info 

zrealizowano 

30. 1732/18 23.01.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (XIX Wojewódzki Festiwal Artystyczny pn. Liść 

Dębu”) 

zrealizowano 

31. 1733/18 23.01.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (III Cross Ozimski pn. „PagóRace – bieg 

długodystansowy”) 

zrealizowano 

32. 1734/18 23.01.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem honorowym 

przedsięwzięcia (XVII Festiwal Piosenki z Serduszkiem) 

zrealizowano 

33. 1735/18 23.01.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem honorowym 

przedsięwzięcia (Charytatywna zbiórka krwi) 

zrealizowano 

34. 1736/18 23.01.2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach do 

zwalniania z opłat za wyżywienie w stołówce internatu 

zrealizowano 

35. 1737/18 23.01.2018 w sprawie zwolnienia ucznia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 

w Tułowicach z opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół 

 w Tułowicach 

zrealizowano 

36. 1738/18 23.01.2018 w sprawie przekazania Sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w roku 2017 

zrealizowano 

37. 1739/18 23.01.2018 w sprawie aneksu do Umowy o świadczenie usług nieodpłatnej pomocy 

prawnej zawartych w dniu 28 grudnia 2017r. 

zrealizowano 

38. 1740/18 23.01.2018 w sprawie aneksu do Umowy o świadczenie usług nieodpłatnej pomocy 

prawnej zawartych w dniu 28 grudnia 2017 r.  

zrealizowano 

39. 174118 23.01.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Zapewnienie w latach 2015-2019 opieki 

stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle 

somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy 

zrealizowano 
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społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.” określonego umową z dnia 

05.01.2015 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Prowincją Polską 

Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. 

Franciszka 

40. 1742/18 23.01.2018 w sprawie podpisania Aneksu Nr 11 do umowy o powierzenie realizacji 

zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w latach 2015-2019 

opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle 

somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy 

społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.”  

zrealizowano 

41. 1743/18 23.01.2018 w sprawie treści umowy zlecenia usługi doradztwa przy 

przeprowadzaniu postępowań na wybór wykonawców zamówień 

publicznych 

zrealizowano 

42. 1744/18 23.01.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

43. 1745/18 23.01.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

44. 1746/18 23.01.2018 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu Opolskiego do zaciągania zobowiązań 

zrealizowano 

45. 1747/18 25.01.2018 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu  

z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 

2018-2020” 

zrealizowano 

46. 1748/18 25.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy autorskiej opieki 

technicznej na oprogramowanie Comarch ERGO 

zrealizowano 

47. 1749/18 25.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 2 do polisy nr 998-

A537874 

zrealizowano 

48. 1750/18 25.01.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na 

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia 

pojazdów oraz ubezpieczenia NNW kasjerów Powiatu Opolskiego -II” 

zrealizowano 

49. 1751/18 25.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 3 do polisy nr 998-

A554579 

zrealizowano 

50. 1752/18 25.01.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 3 do polisy nr 998-

A537873 

zrealizowano 

51. 1753/18 25.01.2018 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego „Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 

2018-2020 

zrealizowano 

52. 1754/18 25.01.2018 w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia niektórych zadań  

z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r 

zrealizowano 

53. 1755/18 01.02.2018 w sprawie akceptacji projektu umowy (najem pomieszczeń w celu 

przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.) 

zrealizowano 

54. 1756/18 01.02.2018 w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zrealizowano 

55. 1757/18 01.02.2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych 

dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, 

służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2018 roku 

zrealizowano 

56. 1758/18 01.02.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową Nr 

ES.524.14.2017 z dnia 28.08.2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Fundacją Pro-Lege w Opolu 

zrealizowano 

57. 1759/18 01.02.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego Patronatem Honorowym 

przedsięwzięcia 

zrealizowano 

58. 1760/18 01.02.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową Nr 

ES.524.9.2017 z dna 01.06.2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Stowarzyszeniem „Fair Play” 

zrealizowano 

59. 1761/18 01.02.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową Nr 

zrealizowano 
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ES.524.10.2017 z dna 13.04.2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Stowarzyszeniem „Fair Play” 

60. 1762/18 01.02.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności 

związanych z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych 

zrealizowano 

61. 1763/18 01.02.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego umową 

Nr ES.524.8.2017 z dna 28.08.2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Ludowym Klubem Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Komprachcicach 

zrealizowano 

62. 1764/18 01.02.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w 

Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

63. 1765/18 01.02.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu Nr 1/18 do porozumienia 

z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie współfinansowania działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu 

zrealizowano 

64. 1766/18 01.02.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu Nr 2/18 do porozumienia 

z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie współfinansowania działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu 

zrealizowano 

65. 1767/18 05.02.2018 w sprawie akceptacji projektu umowy ( na wykonywanie 

specjalistycznych badan lekarskich, badań laboratoryjnych  

i radiologicznych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2) 

zrealizowano 

66. 1768/18 05.02.2018 w sprawie akceptacji projektu umowy (na oddelegowanie lekarzy do 

pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 dla powiatu opolskiego) 

zrealizowano 

67. 1769/18 05.02.2018 w sprawie akceptacji projektu umowy ( na wykonywanie 

specjalistycznych badan lekarskich, badań laboratoryjnych  

i radiologicznych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2) 

zrealizowano 

68. 1770/18 05.02.2018 w sprawie akceptacji projektu umowy ( na wykonywanie 

specjalistycznych badan lekarskich, badań laboratoryjnych  

i radiologicznych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2) 

zrealizowano 

69. 1771/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego „Planu kontroli, 

wynikającego z art.38b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, prowadzonych u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych Powiatu Opolskiego w 2018 roku” 

zrealizowano 

70. 1772/18 09.02.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia  

zrealizowano 

71. 1773/18 09.02.2018 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego zrealizowano 

72. 1774/18 09.02.2018 w sprawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. 

„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

zrealizowano 

73. 1775/18 09.02.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu „Prowadzenia od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: 

Dąbrowa, Niemodlin, Komprachcice, Tułowice” określonego umową  

z dnia 29.12.2016 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Fundacją 

TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie 

zrealizowano 

74. 1776/18 09.02.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu „Prowadzenia od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: 

Ozimek, Dębska Kuźnia, Prószków, Tarnów Opolski” określonego 

umową z dnia 29.12.2016 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Stowarzyszeniem OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Nowatorstwo 

siedzibą w Opolu 

zrealizowano 

75. 1777/18 09.02.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu „Prowadzenia od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: 

Popielów, Dobrzeń Wielki, Turawa, Łubniany” określonego umową  

zrealizowano 
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z dnia 29.12.2016 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Fundacją 

TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie 

76. 1778/18 09.02.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia o współpracy 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Komprachcice 

zrealizowano 

77. 1779/18 22.02.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

78. 1780/18 22.02.2018 w sprawie mian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Opolu 

oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

79. 1781/18 22.02.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

80. 1782/18 22.02.2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w roku 2018 

zrealizowano 

81. 1783/18 22.02.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową Nr 

ES.524.21.2017 z dnia 29.08.2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Stowarzyszeniem Forum dla Gminy Komprachcice 

zrealizowano 

82. 1784/18 22.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki 

zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego 

pn. „Pierwsza pomoc” 

zrealizowano 

83. 1785/18 22.02.2018 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego zrealizowano 

84. 1786/18 22.02.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy dostawy sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania 

zrealizowano 

85. 1787/18 22.02.2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zrealizowano 

86. 1788/18 22.02.2018 w sprawie podpisania Umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 

„Oprawa introligatorska dokumentacji Wydziału Geodezji  

i Kartografii” 

zrealizowano 

87. 1789/18 22.02.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polisy nr 1011725669 zrealizowano 

88. 1790/18 22.02.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy na „Opracowanie 

dokumentacji technicznej dostawy i montażu dźwigu osobowego  

w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” oraz 

wyznaczenia osób do jej podpisu 

zrealizowano 

89. 1791/18 22.02.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego dla zadania „Remont dachu oraz budowa instalacji 

fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 

Książąt Opolskich 27” 

zrealizowano 

90. 1792/18 22.02.2018 w sprawie 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 2018 

zrealizowano 

91. 1793/18 22.02.2018 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków pod względem 

formalnym o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

zrealizowano 

92. 1794/18 22.02.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego Patronatem Honorowym 

przedsięwzięcia 

zrealizowano 

93. 1795/18 22.02.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego sfinansowania 

i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1711 O w m. Chrząstowice 

zrealizowano 

94. 1796/18 22.02.2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Opolu 

zrealizowano 

95. 1797/18 22.02.2018 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów 

zrealizowano 

96. 1798/18 22.02.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową Nr 

ES.524.16.2017 z dnia 28.08.2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a 

Stowarzyszeniem Edukacji Tanecznej i Artystycznej LIFE FOR 

DANCE 

zrealizowano 
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97. 1799/18 06.03.2018 w sprawie zawarcia aneksu do Porozumienia (dot. organizacji 

doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach Powiatu Opolskiego. 

zrealizowano 

98. 1800/18 06.03.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Opolskiego sprawozdania z 

realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na 

lata 2016-2019 za okres od 2016 r. do 2017 r. 

zrealizowano 

99. 1801/18 06.03.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy na „Opracowanie 

dokumentacji technicznej dostawy i montażu dźwigu osobowego  

w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” oraz 

wyznaczenia osób do jej podpisu 

zrealizowano 

100. 1802/18 06.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dwóch lokali 

mieszkalnych 

zrealizowano 

101. 1803/18 06.03.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego sfinansowania 

i realizacji zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1330 O Chudoba-Zagwiździe w m. Stare Budkowice 

zrealizowano 

102. 1804/18 06.03.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego sfinansowania 

i realizacji zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1344 O w m. Murów 

zrealizowano 

103. 1805/18 06.03.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego sfinansowania 

i realizacji zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1721 O m. Grabczok” 

zrealizowano 

104. 1806/18 06.03.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego sfinansowania 

i realizacji zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1344 O w m. Zagwiździe” 

zrealizowano 

105. 1807/18 13.03.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

106. 1808/18 13.03.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

107. 1809/18 13.03.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

108. 1810/18 13.03.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu Nr 1/2018 do 

Porozumienia Nr 5/2010/POW zawartego w dniu 16 listopada 2010 r. 

pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

109. 1811/18 13.03.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu Nr 1/2018 do 

Porozumienia zawartego w dniu 20 marca 2009 r. pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

110. 1812/18 13.03.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 

Powiatem Nyskim a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

111. 1813/18 13.03.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. 

Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim 

zrealizowano 

112. 1814/18 13.03.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy darowizny z przeznaczeniem na 

poprawę oznakowania przejść dla pieszych w okolicach szkół 

zrealizowano 

113. 1815/18 13.03.2018 w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu 

zrealizowano 

114. 1816/18 13.03.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

w Tułowicach 

zrealizowano 

115. 1817/18 13.03.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku 

zrealizowano 

116. 1818/18 13.03.2018 w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zrealizowano 

117. 1819/18 13.03.2018 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do dzierżawy oraz 

sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

dzierżawy 

zrealizowano 

118. 1820/18 13.03.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia 

zrealizowano 

119. 1821/18 13.03.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert 

złożonych w ramach konkursu na realizację programu polityki 

zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego 

pn. „Pierwsza pomoc” 

zrealizowano 
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120. 1822/18 15.03.2018 w sprawie podpisania porozumienia do umowy nr 1/PWR/D/2017  

z dnia 7 listopada 2017 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” w obszarze D 

zrealizowano 

121. 1823/18 15.03.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

122. 1824/18 15.03.2018 w sprawie zawarcia umowy na kompleksowe wykonanie płyty  

z utworami o charakterze kościelnym 

zrealizowano 

123. 1825/18 15.03.2018 w sprawie przyjęcia Opinii komisji powołanej do weryfikacji ofert na 

wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki oraz 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 oraz przyznana 

dotacji oferentom 

zrealizowano 

124. 1826/18 15.03.2018 w sprawie przeznaczenia pomieszczenia użytkowego do dzierżawy 

oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do dzierżawy przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze 

środków PFRON w 2018 roku w Powiecie Opolskim 

zrealizowano 

125. 1827/18 15.03.2018 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze 

środków PFRON w 2018 roku w Powiecie Opolskim 

zrealizowano 

126. 1828/18 20.03.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

127. 1829/18 20.03.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

128. 1830/18 20.03.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r 

zrealizowano 

129. 1831/18 20.03.2018 w sprawie  zawarcia umowy o konserwację i kompleksowy nadzór 

autorski nad oprogramowaniem 

zrealizowano 

130. 1832/18 20.03.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polisy ubezpieczeniowej zrealizowano 

131. 1833/18 20.03.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia („Tańcowadła”) 

zrealizowano 

132. 1834/18 20.03.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu 

współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym 

i o wolontariacie za rok 2017 

zrealizowano 

133. 1835/18 20.03.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie udzielenia dotacji 

Powiatowi Oleskiemu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec – Zębowice na 

odcinku Grodziec – Knieja” 

zrealizowano 

134. 1836/18 20.03.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy (obsługa bankowa powiatu) zrealizowano 

135. 1837/18 26.03.2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych 

spółkom wodnym w 2018 roku 

zrealizowano 

136. 1838/18 26.03.2018 w sprawie podpisania Aneksu Nr 12 do umowy o powierzenie realizacji 

zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie w latach 2015-2019 

opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle 

somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy 

społecznej przed dniem 1 stycznia 2014 r.” zawartej w dniu 5 stycznia 

2015 r. 

zrealizowano 

137. 1839/18 26.03.2018 w sprawie podpisania Aneksu Nr 3/2018 do umowy zawartej w dniu 28 

grudnia 2017 r. Nr 1/WTZ/2017 w sprawie dofinansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 

2018 rok 

zrealizowano 

138. 1840/18 26.03.2018 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów 

zrealizowano 

139. 1841/18 26.03.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polisy nr 998-A759608 zrealizowano 

140. 1842/18 26.03.2018 przyjęcia treści i podpisania Umowy dostawy licencji systemu 

bazodanowego Oracle 

zrealizowano 

141. 1843/18 26.03.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu 

polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 

zrealizowano 
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uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

opolskiego pn. „Pierwsza pomoc” 

142. 1844/18 26.03.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (XXVI edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Jenieckiej pt.„ Nie traćmy pamięci”) 

zrealizowano 

143. 1845/18 26.03.2018 w sprawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

zrealizowano 

144. 1846/18 26.03.2018 w sprawie oceny merytorycznej wniosków złożonych na 

dofinansowanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub budowlanych przy zabytkach oraz przedłożenia Radzie Powiatu 

Opolskiego projektu uchwały rekomendowanych do dofinansowania 

wniosków na te prace 

zrealizowano 

145. 1847/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

146. 1848/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

147. 1849/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

148. 1850/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

149. 1851/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

150. 1852/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

151. 1853/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

152. 1854/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

153. 1855/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

154. 1856/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

155. 1857/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

156. 1858/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

157. 1859/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

158. 1860/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

159. 1861/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

160. 1862/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

161. 1863/18 30.03.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

162. 1864/18 30.03.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (IV Turniej Klas Mundurowych Województwa 

Opolskiego – Klasa Mundurowa Roku”  

zrealizowano 

163. 1865/18 30.03.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (VIII Ogólnopolski Turnieju Tańca Towarzyskiego 

Silesian Cup 2018 

zrealizowano 

164. 1866/18 30.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ozimku 

zrealizowano 

165. 1867/18 30.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach 

zrealizowano 

166. 1868/18 30.03.2018 w sprawie akceptacji umowy o powierzenie realizacji zadania 

wynikającego z programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc” 

zrealizowano 

167. 1869/18 30.03.2018 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Powiatu Opolskiego 

zrealizowano 

168. 1870/18 06.04.2018 w sprawie Aneksu 1 do umowy dotyczącej przekazania środków w 

formie dotacji celowej na wspólne sfinansowanie projektu pn. 

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap 

I 

zrealizowano 

169. 1871/18 06.04.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy na dostawę używanego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyznaczenia osób do jej 

podpisu 

zrealizowano 

170. 1872/18 06.04.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. nieodpłatnego 

przekazania samochodu specjalnego pożarniczego) 

zrealizowano 

171. 1873/18 06.04.2018 w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zrealizowano 
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172. 1874/18 06.04.2018 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do dzierżawy oraz 

sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

dzierżawy 

zrealizowano 

173. 1875/18 12.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

174. 1876/18 12.04.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

175. 1877/18 12.04.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 

zrealizowano 

176. 1878/18 12.04.2018 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń użytkowych zrealizowano 

177. 1879/18 12.04.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia 

zrealizowano 

178. 1880/18 12.04.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego sfinansowania 

i realizacji zadania pod nazwą ‘Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 

O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz 

od km 7=560 do km 9+060 – Etap I” 

zrealizowano 

179. 1881/18 12.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną 

wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Starych Siołkowicach lub jego dodatkowe wyposażenie w 2018 roku 

zrealizowano 

180. 1882/18 12.04.2018 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania i dokonania rocznej oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach 

prowadzonego przez Caritas Diecezji Opolskiej za rok 2017 

zrealizowano 

181. 1883/18 12.04.2018 w sprawie porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu 

pn.”Ochrona, konserwacja i udostepnienie zabytków oraz polichromii 

ściennych kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Niemodlinie” 

zrealizowano 

182. 1884/18 20.04.2018 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego zrealizowano 

183. 1885/18 20.04.2018 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji 

o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego 

zrealizowano 

184. 1886/18 20.04.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku 

zrealizowano 

185. 1887/18 20.04.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na 

dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach 

zrealizowano 

186. 1888/18 20.04.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia w sprawie 

warunków korzystania z mediów oraz innych usług oraz ponoszenia  

z tego tytułu opłat związanych z eksploatacją budynku stanowiącego 

własność EMC Instytut Medyczny S.A. 

zrealizowano 

187. 1889/18 20.04.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (Święto Karpia 2018 oraz XVI Międzynarodowy 

Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik” 2018) 

zrealizowano 

188. 1890/18 20.04.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia X Ogólnopolskiego Dziecięco-Młodzieżowego 

Festiwalu Sztuki Cyrkowej „Magia Cyrku” 2018 

zrealizowano 

189. 1891/18 20.04.2018 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej za 2017 rok, sporządzonej przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

zrealizowano 

190. 1892/18 26.04.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

200. 1893/18 26.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

201. 1894/18 26.04.2018 w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych Starostwa 

Powiatowego w Opolu 

zrealizowano 

202. 1895/18 26.04.2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego 

za rok 2017 

zrealizowano 

203. 1896/18 26.04.2018 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu 

Opolskiego za I kwartał 2018 roku 

zrealizowano 

204. 1897/18 26.04.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

205. 1898/18 26.04.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy (obsługa bankowa powiatu) zrealizowano 
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206. 1899/18 26.04.2018 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych powiatu 

zrealizowano 

207. 1900/18 26.04.2018 w sprawie ogłoszenia II w 2018 roku naboru wniosków o przyznanie 

dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony 

środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

208. 1901/18 26.04.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia nr OŚ 1/18 z dnia 

26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki 

zadań publicznych w zakresie nadzoru i kontroli nad spółkami 

wodnymi 

zrealizowano 

209. 1902/18 26.04.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia nr OŚ 2/18 z dnia 

26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice 

zadań publicznych w zakresie nadzoru i kontroli nad spółkami 

wodnymi 

zrealizowano 

210. 1903/18 26.04.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia nr OŚ 3/18 z dnia 

26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa zadań 

publicznych w zakresie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi 

zrealizowano 

211. 1904/18 26.04.2018 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z udzielonych dotacji 

celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

212. 1905/18 26.04.2018 w sprawie podpisania umowy Nr AS3/000022/08/D dotyczącej 

realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowano 

212. 1906/18 26.04.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na dostawę wody  

i odbiór ścieków 

zrealizowano 

213. 1907/18 26.04.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia w sprawie 

sposobu rozliczenia opłat z tytułu kosztów utrzymania i eksploatacji 

pomieszczeń biurowych w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań 

Śląskich 37 

zrealizowano 

214. 1908/18 26.04.2018 w sprawie zawarcia umowy (pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Stowarzyszeniem „Fair Play” dotyczącej realizacji zadania 

publicznego pn. „Powiat Opolski – wczoraj part.2”. 

zrealizowano 

215. 1909/18 26.04.2018 w sprawie zawarcia umowy (pomiędzy Powiatem Opolskim a Vulcan 

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6 w sprawie  

usprawnienia procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą 

systemu komputerowego) 

zrealizowano 

216. 1910/18 26.04.2018 w sprawie zawarcia umowy (pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Stowarzyszeniem Forum dla Gminy Komprachcice w sprawie realizacji 

zadania publicznego pn.” IV Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców 

Powiatu Opolskiego”) 

zrealizowano 

217. 1911/18 26.04.2018 w sprawie zawarcia umowy( pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie realizacji 

zadania publicznego pn.” Mistrzostwa Powiatu Opolskiego  

w Wędkarstwie Spławikowym”) 

zrealizowano 

218. 1912/18 26.04.2018 w sprawie zawarcia umowy (pomiędzy Powiatem Opolskim a Ludowym 

Klubem Sportowym Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Komprachcicach w sprawie realizacji zadania publicznego pn.” V 

Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci”) 

zrealizowano 

219. 1913/18 26.04.2018 w sprawie zawarcia umowy (pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim 

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.”Koncert powiatowy – 

prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego”) 

zrealizowano 

220. 1914/18 26.04.2018 w sprawie zawarcia umowy (pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Stowarzyszeniem „Fair Play” dotyczącej realizacji zadania publicznego 

pn. „III powiatowy przegląd grup artystycznych działających na terenie 

powiatu opolskiego”) 

zrealizowano 

221. 1915/1 26.04.2018 w sprawie zatwierdzenia pisma procesowego dotyczącego złożonego 

pozwu o ustalenie prawa własności pojazdu marki Fiat 126 P o numerze 

VIN SUF126A0019749659 

zrealizowano 
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222. 1916/18 26.04.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy na dofinansowanie Powiatu 

Opolskiego w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

za rok 2017 

zrealizowano 

223. 1917/18 08.05.2018 w sprawie zawarcia umowy (dot. udostępnienia Miejskiego Stadionu 

Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 12. 

zrealizowano 

224. 1918/18 08.05.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego sfinansowania 

i realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania drogi 

powiatowej Nr 1514 O (ul. Nyskiej) z drogą powiatową Nr 1538 O (ul. 

Krótką) w m. Grabin” 

zrealizowano 

225. 1919/18 08.05.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

226. 1920/18 08.05.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

227. 1921/18 08.05.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

228. 1922/18 08.05.2018 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego zrealizowano 

229. 1923/18 08.05.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy (obsługa bankowa powiatu) zrealizowano 

230. 1924/18 16.05.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy  w sprawie 

przekazania dotacji celowej na odwilgocenie murów kościoła pw. Św. 

Jerzego w Prószowie i skotwienie rozszczelniającego się muru kościoła) 

zrealizowano 

231. 1925/18 16.05.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy (w sprawie 

przekazania dotacji celowej na prace konserwatorskie ambony z kościoła 

parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu) 

zrealizowano 

232. 1926/18 16.05.2018 aneksu do Umowy o świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej 

zawartej w dniu 28 grudnia 2017 r. 

zrealizowano 

233. 1927/18 16.05.2018 w sprawie aneksu do Umowy o świadczenie usług nieodpłatnej pomocy 

prawnej zawartej w dniu 28 grudnia 2017 r. 

zrealizowano 

234. 1928/18 16.05.2018 w sprawie Aneksu nr 02/039/2018 do Umowy dotacji Nr 26/2017/G-

41/OA-EO4/D z dnia 26 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu a Powiatem Opolskim z siedzibą Starostwa w Opolu ul. 1-go 

Maja 29 

zrealizowano 

235. 1929/18 16.05.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (X Edycja  Ogólnopolskiego konkursu na Projekt 

Historyczny „Póki nie jest za późno”) 

zrealizowano 

236. 1930/18 16.05.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (Czasem zakręceni” Taneczne Mistrzostwa 

Województwa Opolskiego) 

zrealizowano 

237. 1931/18 16.05.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (XXIII Regionalny Konkurs Sygnalistów 

Myśliwskich) 

zrealizowano 

238. 1932/18 16.05.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu do składania wszelkich oświadczeń woli w związku 

z przystąpieniem, realizacją i rozliczaniem projektu pn.” Bliżej rodziny 

i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

zrealizowano 

239. 1933/18 21.05.2018 w sprawie akceptacji wzorów umów w sprawie sfinansowania  

i przepływów finansowych na realizację projektu pn. „e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 

opolskiego” 

zrealizowano 

240. 1934/18 21.05.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli 

Zarządu Powiatu do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia 

zrealizowano 

241. 1935/18 21.05.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia 

zrealizowano 

242. 1936/18 21.05.2018 w sprawie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych 

zrealizowano 
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243. 1937/18 29.05.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

244. 1938/18 29.05.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

245. 1939/18 29.05.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

246. 1940/18 29.05.2018 w sprawie akceptacji wzorów umów w sprawie sfinansowania  

i przepływów finansowych na realizacje projektu pn. „e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 

opolskiego” 

zrealizowano 

247. 1941/18 29.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/18 do 

porozumienia nr 4/12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia 

spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności 

Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego 

zrealizowano 

248. 1942/18 29.05.2018 w sprawie zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów 

zrealizowano 

249. 1943/18 29.05.2018 w sprawie zawarcia umowy (dot. udzielenia pomocy finansowej dla 

Miasta Opola w formie dotacji celowej) 

zrealizowano 

250. 1944/18 29.05.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy w sprawie 

przekazania dotacji celowej na „Zamek Karłowice XVI w. Ratunkowy 

remont – kontynuacja. Stabilizacja przypór i ścian – Etap I”) 

zrealizowano 

251. 1945/18 29.05.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy  

(w sprawie przekazania dotacji celowej na „Roboty budowlane  

w kościele parafialnym św. Antoniego w Luboszycach) 

zrealizowano 

252. 1946/18 29.05.2018 w sprawie podpisania Umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 

„Przetworzenie materiałów prawnych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych 

dla Gminy Dobrzeń Wielki” 

zrealizowano 

253. 1947/18 29.05.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

254. 1948/18 29.05.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (Festiwal Sztuki Tanecznej – Pląsowadła)  

zrealizowano 

255. 1949/18 29.05.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar 

i Jarosława Kukulskiego – Wciąż blisko nas” 

zrealizowano 

257. 1951/18 07.06.2018 w sprawie zawarcia umowy (Wycieczka 5-dniowa: Gdańsk, Sopot dla 

członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu 

powiatu opolskiego) 

zrealizowano 

258. 1952/18 07.06.2018 w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do umowy dostawy zrealizowano 

259. 1953/18 07.06.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

260. 1954/18 07.06.2018 w sprawie zawarcia umowy (Wzgórzowa trzynastka) zrealizowano 

261. 1955/18 07.06.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej 

zrealizowano 

262. 1956/18 11.06.2018 w sprawie akceptacji wzoru umowy na opracowanie przez Wykonawcę 

na rzecz Zamawiającego projektów SIWZ (Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia) wraz z wymaganymi załącznikami oraz 

wsparcie Zamawiającego w postępowaniach przetargowych na 

wyłonienie wykonawcy systemu w projekcie pn. „e-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego 

zrealizowano 

263. 1957/18 11.06.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy świadczenia usługi 

całodobowego dostępu do zasobów Miejskiej Sieci Komputerowej oraz 

sieci Internet 

zrealizowano 

264. 1958/18 11.06.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Opolu 

zrealizowano 

265. 1959/18 11.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

266. 1960/18 11.06.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 
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267. 1961/18 11.06.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego sfinansowania 

i realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej  

i Szerokiej w m. Biadacz” 

zrealizowano 

268. 1962/18 11.06.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania projektu umowy dla 

Województwa Opolskiego 

zrealizowano 

269. 1963/18 11.06.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na wykonanie zadania 

przeprowadzenia oceny udatności upraw leśnych założonych na 

gruntach rolnych w 2013 r. 

zrealizowano 

270. 1964/18 21.06.2018 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2025” 

zrealizowano 

271. 1965/18 21.06.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na sporządzenie 

uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu 

stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 

położonych na terenie gmin: Murów i Turawa 

zrealizowano 

272. 1966/18 21.06.2018 w sprawie zawarcia Umowy w sprawie współorganizacji pikniku dla 

społeczności Powiatu Opolskiego na terenie zespołu dworsko-

parkowego w Karczowie 

zrealizowano 

273. 1967/18 21.06.2018 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do podpisania wniosku 

o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach 

projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość” 

Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmującego przygotowanie  

i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

zrealizowano 

274. 1968/18 21.06.2018 w sprawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 

zrealizowano 

275. 1969/18 21.06.2018 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków w formie dotacji 

celowej na wspólne sfinansowanie projektu pn. „Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” - 

Chrząstowice 

zrealizowano 

276. 1970/18 21.06.2018 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków w formie dotacji 

celowej na wspólne sfinansowanie projektu pn. „Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” – 

Komprachcice 

zrealizowano 

277. 1971/18 21.06.2018 w sprawie podpisania Umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 

„Wsparcie techniczne przy aktualizacji baz danych powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

zrealizowano 

278. 1972/18 21.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

279. 1973/18 21.06.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

280. 1974/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

281. 1975/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

282. 1976/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

283. 1977/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

284. 1978/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

285. 1979/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

286. 1980/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

287. 1981/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

288. 1982/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

289. 1983/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

290. 1984/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

291. 1985/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

292. 1986/18 22.06.2018 w sprawie zawarciaumowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

293. 1987/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 
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294. 1988/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

295. 1989/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

296. 1990/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

297. 1991/18 22.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia dotacji zrealizowano 

298. 1992/18 22.06.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami Powiatowi 

Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

299. 1993/18 29.06.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

300. 1994/18 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

301. 1995/18 29.06.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

302. 1996/18 29.06.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

303. 1997/18 29.06.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Powiatu Opolskiego za 2017 

zrealizowano 

304. 1998/18 29.06.2018 w sprawie powołania Komisji ds. zakupu mieszkania 

przeznaczonego na cel utworzenia mieszkania chronionego 

zrealizowano 

305. 1999/18 29.06.2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji 

celowych spółkom wodnym w 2018 roku 

zrealizowano 

306. 2000/18 29.06.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia nr OŚ 4/18  

z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 

2/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zawartego z Gminą Komprachcice  

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu 

nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi 

zrealizowano 

307. 2001/18 29.06.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej zrealizowano 

308. 2002/18 29.06.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. uczestniczenia 

w posiedzeniach składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności) 

zrealizowano 

309. 2003/18 29.06.2018 w sprawie zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowano 

310. 2004/18 02.07.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

311. 2005/18 02.07.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

312. 2006/18 02.07.2018 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków w formie dotacji 

celowej na wspólne sfinansowanie projektu pn. „Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I” 

nie 

zrealizowano 

313. 2007/18 02.07.2018 w sprawie zatwierdzenia treści procedur trybu postępowania  

w zakresie zamówień publicznych 

zrealizowano 

314. 2008/18 09.07.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

315. 2009/18 09.07.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r 

zrealizowano 

316. 2010/18 09.07.2018 w sprawie zawarcia umowy o występ Metrum Reni&Marko zrealizowano 

317. 2011/18 09.07.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy darowizny zrealizowano 

318. 2012/18 09.07.2018 w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia dróg stanowiących 

własność Gminy Popielów do kategorii dróg gminnych 

zrealizowano 

319. 2013/18 09.07.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole 

zrealizowano 

320. 2014/18 09.07.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole 

zrealizowano 
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321. 2015/18 09.07.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole 

zrealizowano 

322. 2016/18 09.07.2018 w sprawie akceptacji treści aneksu do umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych 

zrealizowano 

323. 2017/18 24.07.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego umową 

Nr ES.524.3.2018 z dnia 26.04.2018 r. pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Ludowym Klubem Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 

zrealizowano 

324. 2018/18 24.07.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy zrealizowano 

325. 2019/18 24.07.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy zrealizowano 

326. 2020/18 24.07.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 

zamówienia na wykonanie „Dostawy i montażu dźwigu osobowego 

w budynku szpitala przy ul. Częstochowskiej 31” 

zrealizowano 

327. 2021/18 24.07.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego dla zadania „ Dostawa i montaż dźwigu osobowego 

w budynku szpitala przy ul. Częstochowskiej 31” 

zrealizowano 

328. 2022/18 24.07.2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę energii elektrycznej 

zrealizowano 

329. 2023/18 24.07.2018 w sprawie przyjęcia treści wzoru Umowy Nr 10176/N/KK/2018 na 

wywóz odpadów komunalnych z budynku w Niemodlinie przy ul. 

Wojska Polskiego 5 

zrealizowano 

330. 2024/18 24.07.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy dot. dostarczenia, 

zainstalowania, uruchomienia i skonfigurowania nowego 

kompletnego systemu obsługi oraz transmisji głosowań wraz  

z dzierżawą serwera dla Starostwa Powiatowego w Opolu 

zrealizowano 

331. 2025/18 24.07.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

332. 2026/18 24.07.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 zrealizowano 

333. 2027/18 24.07.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

334. 2028/18 24.07.2018 w sprawie przyjęcia treści umowy użyczenia zrealizowano 

335. 2029/18 24.07.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Gminą Dąbrowa dotyczącej pomocy finansowej 

zrealizowano 

336. 2030/18 24.07.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia Nr 

3/2018/POW pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole 

zrealizowano 

337. 2031/18 24.07.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia Nr 

2/2018/POW pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole 

zrealizowano 

338. 2032/18 24.07.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia Nr 

1/2018/POW pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole 

zrealizowano 

339. 2033/18 24.07.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

340. 2034/18 31.07.2018 w sprawie  przyjęcia treści wzoru Umowy Nr 10176/N/KK/2018 na 

wywóz odpadów komunalnych z budynku w Niemodlinie przy ul. 

Wojska Polskiego 5 

zrealizowano 

341. 2035/18 31.07.2018 w sprawie akceptacji treści aneksu do umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych 

zrealizowano 

342. 2036/18 31.07.2018 w sprawie zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowano 

343. 2037/18 31.07.2018 zmieniająca uchwałę nr 1582/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 

2 grudnia 2014 roku w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg 

powiatowych 

zrealizowano 

344. 2038/18 31.07.2018 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Gminną Spółką Wodną w Dobrzeniu Wielkim dotyczącej 

warunków udzielenia dotacji celowej 

zrealizowano 
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345. 2039/18 31.07.2018 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Gminną Spółką Wodną w Dąbrowie dotyczącej warunków 

udzielenia dotacji celowej 

zrealizowano 

346. 2040/18 31.07.2018 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Gminną Spółką Wodną w Łubnianach dotyczącej warunków 

udzielenia dotacji celowej 

zrealizowano 

347. 2041/18 31.07.2018 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Gminną Spółką Wodną w Ozimku dotyczącej warunków udzielenia 

dotacji celowej 

zrealizowano 

348. 2042/18 10.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

349. 2043/18  w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

350. 2044/18 10.08.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r 

zrealizowano 

351. 2045/18 10.08.2018 w sprawie zawarcia umowy ( dot. realizacji zadania publicznego pn. I 

Festiwal Artystyczny „Tobie Polsko”) 

zrealizowano 

352. 2046/18 10.08.2018 w sprawie zawarcia umowy ( dot. realizacji zadania publicznego pn. „Z 

klasyką na Ty” – czwarta edycja warsztatów tanecznych  

i kulturoznawczych z mistrzami sztuki baletowej i tańca 

współczesnego) 

zrealizowano 

353. 2047/18 10.08.2018 w sprawie zawarcia umowy (do. realizacji zadania publicznego pn. 

„IX Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców 

Powiatu Opolskiego) 

zrealizowano 

354. 2048/18 10.08.2018 w sprawie zawarcia umowy („XXVII Międzynarodowy Festiwal 

DRUM FEST” 

zrealizowano 

355. 2049/18 10.08.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu 

Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu 

Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r. 

zrealizowano 

356. 2050/18 10.08.2018 w sprawie podpisania umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 

„Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów” zalesionych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie 

gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

zrealizowano 

357. 2051/18 28.08.2018 w sprawie podpisania Umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 

„Weryfikacja projektu technicznego oraz operatu technicznego 

szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gmin: Dąbrowa, 

Niemodlin, Tułowice – Powiat Opolski 

zrealizowano 

358. 2052/18 28.08.2018 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego 

zrealizowano 

359. 2053/18 28.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości 

zrealizowano 

360. 2054/18 28.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości 

zrealizowano 

361. 2055/18 28.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem/dzierżawę części 

nieruchomości 

zrealizowano 

362. 2056/18 28.08.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim  

zrealizowano 

363. 2057/18 28.08.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim  

zrealizowano 

364. 2058/18 28.08.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim  

zrealizowano 

365. 2059/18 28.08.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 
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366. 2060/18 28.08.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolski 

zrealizowano 

367. 2061/18 28.08.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolski 

zrealizowano 

368. 2062/18 28.08.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolski 

zrealizowano 

369. 2063/18 28.08.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem Namysłowskim 

zrealizowano 

370. 2064/18 28.08.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (I. Festiwal Piosenki Seniorów) 

zrealizowano 

371. 2065/18 28.08.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (XX. Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego 

Przeglądu Piosenki Religijnej) 

zrealizowano 

372. 2066/18 28.08.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (IV. Święto Mostu i Żeliwa) 

zrealizowano 

373. 2067/18 28.08.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdana z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową Nr 

ES.524.11.2018 z dnia 26.04.2018 r. pomiędzy Powiatem Opolskim 

a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Opolski 

zrealizowano 

374. 2068/18 28.08.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2019” 

zrealizowano 

375. 2069/18 28.08.2018 w sprawie porozumień z gminami położonymi na obszarze Powiatu 

Opolskiego dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej w 2019 roku 

zrealizowano 

376. 2070/18 28.08.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy dot. platformy zakupowej 

w ramach elektronizacji zamówień publicznych 

zrealizowano 

377. 2071/18 28.08.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy dot. dostarczenia, 

zainstalowania, uruchomienia i skonfigurowania fabrycznie nowego 

kompletnego systemu obsługi oraz transmisji głosowań wraz  

z dzierżawą serwera dla Starostwa Powiatowego w Opolu 

zrealizowano 

378. 2072/18 28.08.2018 w sprawie zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowano 

379. 2073/18 28.08.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy 

(pomiędzy Powiatem Opolskim a Rzymskokatolicką Parafią pw. św. 

Rocha w Tułowicach w sprawie przekazania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie) 

zrealizowano 

380. 2074/18 28.08.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy nr 

272.11.2017.NM-Z-10 z dn. 04.12.2017 r. w sprawie „Dostawy 

energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego” 

zrealizowano 

381. 2075/18 28.08.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy dot. odprowadzania 

ścieków z nieruchomości przy ul. Niemodlińskiej 39 w Chróścinie 

zrealizowano 

382. 2076/18 28.08.2018 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Chróścinie zrealizowano 

383. 2077/18 28.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 zrealizowano 

384. 2078/18 28.08.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

385. 2079/18 28.08.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 

zrealizowano 

386. 2080/18 31.08.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za I półrocze 2018 r. 

zrealizowano 

387. 2081/18 31.08.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania 

wynikającego z programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół 

zrealizowano 
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ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza 

pomoc” określonego umową z dnia 13.04.2018 r. pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Opolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

388. 2082/18 31.08.2018 w sprawie zawarcia umowy nr WRR/000105/08/D o realizację przez 

samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” w obszarze D 

zrealizowano 

389. 2083/18 31.08.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia 

zrealizowano 

390. 2084/18 31.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 zrealizowano 

391. 2085/18 31.08.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

392. 2086/18 31.08.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 

zrealizowano 

393. 2087/18 05.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości 

zrealizowano 

394. 2088/18 05.09.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia 

pomiędzy Powiatem Nyskim a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

395. 2089/18 05.09.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia 

zrealizowano 

396. 2090/18 10.09.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

397. 2091/18 10.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 zrealizowano 

398. 2092/18 10.09.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

399. 2093/18 10.09.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 

zrealizowano 

400. 2094/18 10.09.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania prac lub robót 

(zadania) prace konserwatorskie ambony z kościoła pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu zgodnie z umową nr 

ES.411.4.2018 z dnia 17.05.2018 r. pomiędzy Zarządem Powiatu 

Opolskiego a Rzymskokatolicką parafią pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Zagwiździu, ul. Górki 4, 46-030 Murów 

zrealizowano 

401. 2095/18 10.09.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy nr 

272.11.2017.NM-Z-10 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie „Dostawy 

energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego” 

zrealizowano 

402. 2096/18 12.09.2018 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej drogi wymienionej we wniosku nr FP.7110.5.2.2018 

MW z dnia 04.09.2018 r. i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 

zrealizowano 

403. 2097/18 12.09.2018 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie wspólnego 

sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1720 O w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka na odc. 

pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach w zakresie 

wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem” 

zrealizowano 

404. 2098/18 12.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 zrealizowano 

405. 2099/18 17.09.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

406. 2100/18 17.09.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 

zrealizowano 

407. 2101/18 17.09.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego – usługa społeczna oraz przyjęcia treści 

zrealizowano 
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wzoru umów do zadania pt. „Usługi ochrony osób i mienia – ochrona 

fizyczna, monitoring i konwojowanie” 

408. 2102/18 17.09.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 1 do polisy nr 998-

A759608 

zrealizowano 

409. 2103/18 17.09.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy o monitorowanie 

sygnałów systemu alarmowego 

zrealizowano 

410. 2104/18 17.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości 

zrealizowano 

411. 2105/18 17.09.2018 W sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do dzierżawy 

oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do dzierżawy 

zrealizowano 

412. 2106/18 17.09.2018 w sprawie podpisania Umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 

„Wsparcie techniczne przy weryfikacji operatów technicznych tj. 

zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac 

geodezyjnych i kartograficznych wpływających do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu” 

zrealizowano 

413. 2107/18 17.09.2018 w sprawie zawarcia umowy nr 1/PWR/D/2018 z Prowincją Polską 

Zgromadzenia Sióstr i Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego 

Św. Franciszka o dofinansowanie ze środków PFRON projektu  

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

w obszarze D 

zrealizowano 

445. 2108/18 17.09.2018 w sprawie umowy o dofinansowanie w roku 2018 środkami 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu zadania pn. „Budowa systemu instalacji 

fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej  

w Prószkowie 

zrealizowano 

415. 2109/18 19.09.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Powiatem Brzeskim 

zrealizowano 

416. 2110/18 19.09.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Powiatem Brzeskim 

zrealizowano 

417. 2111/18 19.09.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Powiatem Brzeskim 

zrealizowano 

418. 2112/18 19.09.2018 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie powierzenia 

Gminie Komprachcice realizacji zadania pod nazwą „Budowa ciągu 

pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach 

zrealizowano 

419. 2113/18 24.09.2018 w sprawie podpisania oświadczenia Akceptanta oraz zawarcia 

aneksu do umowy 

zrealizowano 

420. 2114/18 24.09.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy (obsługa bankowa powiatu) zrealizowano 

421. 2115/18 24.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 zrealizowano 

422. 2116/18 24.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021 

zrealizowano 

423. 2117/18 24.09.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

424. 2118/18 24.09.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 

zrealizowano 

425. 2119/18 24.09.2018 w sprawie zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowano 

426. 2120/18 24.09.2018 w sprawie zawarcia umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne 

odtwarzanie i wykonywanie utworów 

zrealizowano 

427. 2121/18 24.09.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy nr 83/2018 

z dn. 12.09.2018 r. w sprawie „Dostawy i montażu dźwigu 

osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 

31” 

zrealizowano 

428. 2122/18 24.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dwóch lokali 

mieszkalnych 

zrealizowano 
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429. 2123/18  w sprawie akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy z dnia 04.06.2018 

r. pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim w sprawie 

wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na realizację 

projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych województwa opolskiego 

zrealizowano 

430. 2124/18 25.09.2018 w sprawie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie 

Zespołu Szkół w Tułowicach 

zrealizowano 

431. 2125/18 25.09.2018 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków na wspólne 

sfinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” (Gmina Łubniany) 

zrealizowano 

432. 2126/18 25.09.2018 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków na wspólne 

sfinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” (Gmina Tarnów Opolski) 

zrealizowano 

433. 2127/18 25.09.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu Nr 2 do porozumienia 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole 

zrealizowano 

444. 2128/18 28.09.2018 w sprawie podpisania Aneksu Nr 4/2018 do umowy zawartej w dniu 

28 grudnia 2017 r. Nr 1/WTZ/2017 w sprawie dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowicach 

Starych na 2018 rok 

zrealizowano 

445. 2129/18 28.09.2018 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków Gminie 

Chrząstowice na wspólne sfinansowanie projektu pn. „Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020 (Gmina Chrząstowice) 

zrealizowano 

446. 2130/18 28.09.2018 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków Gminie 

Chrząstowice na wspólne sfinansowanie projektu pn. „Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020 (Gmina Komprachcice) 

zrealizowano 

447. 2131/18 28.09.2018 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie powierzenia 

Gminie Tarnów Opolski realizacji zadania pod nazwą „Budowa 

ścieżek pieszo-rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu 

PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana” 

zrealizowano 

448. 2132/18 28.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości 

 

zrealizowano 

449. 2133/18 28.09.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służącej ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza  

zrealizowano 

450. 2134/18 28.09.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służącej ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza  

zrealizowano 

451. 2135/18 28.09.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służącej ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza  

zrealizowano 

452. 2136/18 28.09.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służącej ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza  

zrealizowano 

453. 2137/18 28.09.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służącej ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza  

zrealizowano 

454. 2138/18 28.09.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służącej ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza  

zrealizowano 

455. 2139/18 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 
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456. 2140/18 28.09.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

457. 2141/18 28.09.2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Opolu 

zrealizowano 

458. 2142/18 28.09.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy (obsługa bankowa powiatu) zrealizowano 

459. 2143/18 04.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

460. 2144/18 04.10.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

461. 2145/18 04.10.2018 w sprawie zmiany kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego upoważnionych do zaciągania zobowiązań 

zrealizowano 

462. 2146/18 08.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

463. 2147/18 08.10.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

464. 2148/18 08.10.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy (obsługa bankowa powiatu) zrealizowano 

465. 2149/18 08.10.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy podpisania Aneksu Nr 13 do 

umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: 

„Zapewnienie w latach 2015-2019 opieki stacjonarnej dla osób w 

podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych przyjętych  

i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 

2004 r.” zawartej w dniu 5 stycznia 2015 r. 

zrealizowano 

466. 2150/18 08.10.2018 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do dzierżawy 

oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do dzierżawy 

zrealizowano 

467. 2151/18 08.10.2018 w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zrealizowano 

468. 2152/18 08.10.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na 

dostawę energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz 

wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowano 

469. 2153/18 08.10.2018 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków na wspólne 

sfinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” 

zrealizowano 

470. 2154/18 08.10.2018 w sprawie porozumienia dotyczącego wspólnego sfinansowania 

usługi opracowania Raportu z osiągnięcia wskaźnika: „Szacowany 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” w roku 2018 dla 

projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej  

w powiecie opolskim – etap I” 

zrealizowano 

471. 2155/18 08.10.2018 w sprawie umowy na usługę opracowania Raportu z osiągnięcia 

wskaźnika: „Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych” w roku 2018 dla projektu pod nazwą „Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I” 

zrealizowano 

472. 2156/18  08.10.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

473. 2157/18 10.10.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia 

zrealizowano 

474. 1258/18 10.10.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na 

produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych 

zrealizowano 

475. 2159/18 10.10.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego umową 

Nr ES.524.8.2018 z dnia 26.04.2018 r. pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Stowarzyszeniem Forum dla Gminy Komprachcice 

zrealizowano 

476. 2160/18 10.10.2018 w sprawie zwolnienia ucznia Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Tułowicach z opłat za zakwaterowanie  

w internacie Zespołu Szkół w Tułowicach  

zrealizowano 
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477. 2161/18 10.10.2018 w sprawie zwolnienia ucznia Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Tułowicach z opłat za zakwaterowanie  

w internacie Zespołu Szkół w Tułowicach  

zrealizowano 

478. 2162/18 10.10.2018 w sprawie zwolnienia ucznia Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Tułowicach z opłat za zakwaterowanie  

w internacie Zespołu Szkół w Tułowicach  

zrealizowano 

479. 2163/18 10.10.2018 w sprawie zwolnienia ucznia Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Tułowicach z opłat za zakwaterowanie  

w internacie Zespołu Szkół w Tułowicach  

zrealizowano 

480. 2164/18 10.10.2018 w sprawie zmiany kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego upoważnionych do zaciągania zobowiązań 

zrealizowano 

481. 2165/18 10.10.2018 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego zrealizowano 

482. 2166/18 18.10.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy świadczenia usług 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

zrealizowano 

483. 2167/18 18.10.2018 w sprawie podpisania umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 

„Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Dębie, gmina 

Chrząstowice, dla działek nr 525/33, 526/33 arkusz mapy 3 

dotyczącej użytku Inne tereny komunikacyjne (Ti) o łącznej pow. 

0,4560 ha” 

zrealizowano 

484. 2168/18 18.10.2018 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Tułowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-

2026” 

zrealizowano 

485. 2169/18 18.10.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 

Powiatem Brzeskim a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

486. 2170/18 18.10.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego i wyrażenia 

zgody na zawarcie ugody przed sądem 

zrealizowano 

487. 2171/18 18.10.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na 

usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym 

całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130z ust. 1-2 

ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie 

Powiatu Opolskiego 

zrealizowano 

488. 2172/18 18.10.2018 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie 

stypendium w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim oraz trybu jej prac 

zrealizowano 

489. 2173/18 18.10.2018 w sprawie przyznania stypendium w ramach programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim 

zrealizowano 

490. 2174/18 18.10.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Opolskiego Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

zrealizowano 

491. 2175/18 19.10.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (do samodzielnego 

reprezentowania Powiatu Opolskiego) 

 

zrealizowano 

492. 2176/18 19.10.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy (obsługa bankowa powiatu) zrealizowano 

493. 2177/18 19.10.2018 w sprawie umowy o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu 

państwa projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 O ul. 

Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia” realizowanego w ramach Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019 

zrealizowano 

494. 2178/18 19.10.2018 w sprawie umowy o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu 

państwa projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O 

Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz 

od km 7+560 do km 0+060 – etap I” realizowanego w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019 

zrealizowano 

495. 2179/18 19.10.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

496. 2180/18 19.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 
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497. 2181/18 19.10.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

498. 2182/18 19.10.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

499. 2183/18 19.10.2018 w sprawie zmiany kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego upoważnionych do zaciągania zobowiązań 

zrealizowano 

500. 2196/18 05.11.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (Tułowicki Ośrodek Kultury) 

zrealizowano 

501. 2197/18 05.11.2018 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 

przedsięwzięcia (Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów) 

zrealizowano 

502. 2198/18 05.11.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania prac lub robót 

(zadania) Prace konserwatorskie przy zabytku rzeźby św. Jana 

Nepomucena z 1755 r. zgodnie z umową nr ES.411.5.2018 z dnia 

31.07.2018 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Opolskiego a Gminą 

Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów 

zrealizowano 

503. 2199/18 05.11.2018 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie powierzenia 

Gminie Tułowice realizacji zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy 

części wsi Ligota Tułowicka w ciągu drogi powiatowej Nr 1519 O 

DW 405 – Ligota Tułowicka – dojazd do Kopalni Odkrywkowej 

Surowców Drogowych – opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego” 

zrealizowano 

504. 2200/18 05.11.2018 w sprawie podpisania Umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 

„Wsparcie techniczne przy weryfikacji operatów technicznych tj. 

zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac 

geodezyjnych i kartograficznych wpływających do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu” 

zrealizowano 

505. 2201/18 05.11.2018 w sprawie podpisania Umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 

„Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów działki nr 276 

k.m. 1 położonej w obrębie Kały, gmina Murów, dotyczącej użytku 

pastwiska trwałe klasy III o pow. 0.0900 ha” 

zrealizowano 

506. 2216/18 22.11.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa (dot. 

zgłoszenia umowy sprzedaży dla Orange Energia Sp. z o.o.  

w związku ze zmianą sprzedawcy) 

zrealizowano 

507. 2217/18 22.11.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na 

„Usługę ochrony budynków i mienia stanowiących własność Skarbu 

Państwa w zespole dworsko-parkowym w Karczowie” 

zrealizowano 

508. 2218/18 22.11.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert 

złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego  

w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  

w miejscowościach: Ozimek, Dębska Kuźnia, Prószków, Tarnów 

Opolski, Tułowice, Niemodlin, Dąbrowa, Komprachcice, Turawa, 

Dobrzeń Wielki, Łubniany, Prószków w roku 2019 

zrealizowano 

509. 2219/18 22.11.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na wykonanie zadania 

rozliczenia klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w 2013 r.  

w celu ujawnienia powierzchni zalesionych w operacie ewidencji 

gruntów i budynków 

zrealizowano 

510. 2220/18 22.11.2018 w sprawie aneksu nr 1 do umowy Nr PR/P/10/2017/U/25/2018 z dnia 

23 października 2018 r. o dofinansowanie w roku 2018 środkami 

budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia” realizowanego w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019” 

zrealizowano 

511. 2221/18 22.11.2018 w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie na 2019 rok kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach 

zrealizowano 
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512. 2222/18 22.11.2018 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy Nr AS3/000022/08/D  

z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowano 

513. 2223/18 22.11.2018 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowano 

514. 2224/18 22.11.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy (obsługa bankowa powiatu) zrealizowano 

515. 2225/18 22.11.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy licencyjnej na 

korzystanie z serwisu prawnego LEX 

zrealizowano 

516. 2226/18 22.11.2018 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy w sprawie samochodu 

osobowo-terenowego dla Powiatu Opolskiego 

zrealizowano 

517. 22217/18 22.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dostosowanie obiektu budowlanego 

do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej 

oraz wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej 

zrealizowano 

518. 2228/18 22.11.2018 w sprawie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Nr 

RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 projektu pn. „Budowa infrastruktury 

pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” 

zrealizowano 

519. 2229/18 22.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. zrealizowano 

520. 2230/18 22.11.2018 z w sprawie mian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu 

zrealizowano 

521. 2231/18 22.11.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

 

 

VI KADENCJA  

Od 29 listopada 2018 roku w VI Kadencji Zarząd Powiatu Opolskiego pracuje w składzie: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu: Lakwa Henryk  

2. Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu: Płoszaj Leonarda  

3. Członek Zarządu: Wysdak Krzysztof  

4. Członek Zarządu: Świerc Joachim 

5. Członek Zarządu: Zapiór Henryk 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego VI kadencji w okresie 29 listopada 2018 do 31 grudnia 2018 roku odbył  

9 posiedzeń na których podjął 108 uchwał. 

 

Szczegółowy wykaz Uchwał Zarządu Powiatu Opolskiego VI kadencji podjętych w 2018 r. 

Lp. Nr 

uchwały 

Data podjęcia Tytuł uchwały Uwagi dot. realizacji 

1. 1/18 29.11.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

2. 2/18 29.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 

2018 r. 

zrealizowano 
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3. 3/18 29.11.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

4. 4/18 29.11.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

5. 5/18 29.11.2018 w sprawie aneksu nr 2 do umowy Nr 

PR/P/9/2017/U/23/2018 z dnia 23 października 2018 r. 

o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu 

państwa projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare 

Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – 

etap I” realizowanego w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019 

zrealizowano 

6. 6/18 29.11.2018 w sprawie aneksu nr 2 do umowy Nr 

PR/P/10/2017/U/2352018 z dnia 23 października 2018 

r. o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu 

państwa projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1714 O ul. Wiejska w m. Dębska Kuźnia”  

realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019 

zrealizowano 

7. 7/18 29.11.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2019 r. zadania publicznego Powiatu 

Opolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 

miejscowościach: Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, 

Komprachcice 

zrealizowano 

8. 8/18 29.11.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2019 r. zadania publicznego Powiatu 

Opolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  

w miejscowościach: Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów 

Opolski, Prószków 

zrealizowano 

9. 9/18 29.11.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2019 r. zadania publicznego Powiatu 

Opolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  

w miejscowościach: Popielów, Dobrzeń Wielki, 

Łubniany, Turawa 

zrealizowano 

10. 10/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy 

dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 

zrealizowano 

11. 11/18 05.12.2018 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń 

użytkowych 

zrealizowano 

12. 12/18 05.12.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

prac lub robót (zadania) Odwilgocenie murów kościoła 

pw. św. Jerzego w Prószkowie i skotwienie 

rozszczelniającego się muru kościoła zgodnie z umową 

nr ES.411.3.2018 z dnia 17.05.2018 r. pomiędzy 

Zarządem Powiatu Opolskiego a Rzymskokatolicką 

Parafią św. Jerzego w Prószkowie 

zrealizowano 

13. 13/18 05.12.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

prac lub robót (zadania) Prace konserwatorskie przy 

zabytku rzeźby św. Jana Nepomucena z 1870 r. zgodnie 

z umową nr ES.411.6.2018 z dnia 31.07.2018 r. 

pomiędzy Zarządem Powiatu Opolskiego a Gminą 

Murów 

zrealizowano 
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14. 14/18 05.12.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

prac lub robót (zadania) Zamek Karłowice XVI w. 

Ratunkowy remont – kontynuacja. Stabilizacja przypór 

i ścian – Etap I zgodnie z umową nr ES.411.8.2018  

z dnia 05.06.2018 r. pomiędzy Zarządem Powiatu 

Opolskiego a osobą fizyczną 

zrealizowano 

15. 15/18 05.12.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki 

określonego umową nr ES.524.5.2018 z dnia 

26.04.2018 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Stowarzyszeniem „Fair Play” 

zrealizowano 

16. 16/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia 

pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Powiatem 

Opolskim 

zrealizowano 

17. 17/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia 

pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Powiatem 

Opolskim 

zrealizowano 

18. 18/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia 

pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

19. 19/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia 

pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

20. 20/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia 

pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

21. 21/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia 

pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

22. 22/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole 

zrealizowano 

23. 23/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie 

powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg 

powiatowych położonych w granicach 

administracyjnych miasta Niemodlin  

zrealizowano 

24. 24/18 05.12.2018 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie 

powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg 

powiatowych położonych w granicach 

administracyjnych miasta Ozimek 

zrealizowano 

25. 25/18 05.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 

2018 r. 

zrealizowano 

26. 26/18 05.12.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

27. 27/18 05.12.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

28. 28/18 07.12.2018 w sprawie podpisania Aneksu Nr 5/2018 do umowy 

zawartej w dniu 28 grudnia 2017 r. Nr 1/WTZ/2017  

w sprawie dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych 

na 2018 r. 

zrealizowano 

29. 29/18 07.12.2018 w sprawie przyjęcia wzoru umowy na bieżącą 

konserwację dźwigu o numerze fabrycznym LP-

642/18-E zainstalowanego w budynku szpitala  

w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 

zrealizowano 

30. 30/18 07.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polisy 

ubezpieczeniowej 

zrealizowano 

31. 31/18 07.12.2018 w sprawie aneksu do Umowy o świadczenie usług 

nieodpłatnej pomocy prawnej zawartej w dniu 28 

grudnia 2017 r. 

zrealizowano 

32. 32/18 11.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 

2018 r. 

zrealizowano 
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33. 33/18 11.12.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

34. 34/18 11.12.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

35. 35/18 11.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

samochodu Renault Trafic 

zrealizowano 

36. 36/18 11.12.2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania 

publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na 

terenie Powiatu Opolskiego w roku 2019 

zrealizowano 

37. 37/18 11.12.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

wykonywania czynności związanych z realizacją 

procedur udzielania zamówień publicznych 

zrealizowano 

38. 38/18 11.12.2018 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń 

użytkowych 

zrealizowano 

39. 39/18 11.12.2018 w sprawie Aneksu Nr 01/1117/2018 do umowy dotacji 

Nr 110/2018/G-50/OA-EO4/D  z dnia 17 września 

2018 r. na dofinansowanie zadania pn.” Budowa 

systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie” 

zrealizowano 

40. 40/18 11.12.2018 w sprawie zawarcia umowy ( aplikacji Sigma Optivum) zrealizowano 

41. 41/18 11.12.2018 w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych spółkom 

wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu Opolskiego  

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót na 

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 

zrealizowano 

42. 42/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

43. 43/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

44. 44/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

45. 45/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

46. 46/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

47. 47/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 
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48. 48/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

49. 49/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

50. 50/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

51. 51/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

52. 52/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

53. 53/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

54. 54/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

55. 55/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

56. 56/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

57. 57/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

58. 58/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

59. 59/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zrealizowano 
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kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

60. 60/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

61. 61/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

62. 62/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

63. 63/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

64. 64/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

65. 65/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

66. 66/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

67. 67/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

68. 68/18 11.12.2018 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonych 

spółkom wodnym w 2018 r. z budżetu Powiatu 

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowano 

69. 69/18 11.12.2018 w sprawie zawarcia umowy dostawy (wytwarzanie   

i dostarczenie dokumentów i oznaczeń 

komunikacyjnych) 

zrealizowano 

70. 70/18 11.12.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz przyjęcia 

treści wzoru umowy na usługi pocztowe 

zrealizowano 

71. 71/18 17.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy na 

prowadzenie systemu serwisu internetowego SkyCMS 

zrealizowano 

72. 72/18 17.12.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej  

i sportu określonego umową Nr ES.524.14.2018 z dnia 

zrealizowano 
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26.04.2018 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego 

73. 73/18 17.12.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki 

określonego umową Nr ES.524.23.2018 z dnia 

26.04.2018 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na 

Śląsku Opolskim 

zrealizowano 

74. 74/18 17.12.2018 w sprawie podpisania Aneksu Nr 15 do umowy  

o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod 

nazwą „Zapewnienie w latach 2015-2019 opieki 

stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle 

somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do 

domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 

r.” zawartej w dniu 5 stycznia 2015 r. 

zrealizowano 

75. 75/18 17.12.2018 w sprawie zawarcia umowy (Fundacja HONESTE 

VIVERE) 

zrealizowano 

76. 76/18 17.12.2018 w sprawie zawarcia umowy (Fundacja MŁODZI 

LUDZIOM) 

zrealizowano 

77. 77/18 17.12.2018 w sprawie zawarcia umowy (Fundacja LEX OPTIMA) zrealizowano 

78. 78/18 17.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy 

dostawy materiałów eksploatacyjnych do komputerów 

zrealizowano 

79. 79/18 17.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 

2018 

zrealizowano 

80. 80/18 17.12.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

81. 81/18 20.12.2018 w sprawie akceptacji umów o świadczenie usług 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r 

zrealizowano 

82. 82/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 

porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem 

Opolskim 

zrealizowano 

83. 83/18 20.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości 

zrealizowano 

84. 84/18 20.12.2018 w sprawie zawarcia umowy na promocję Powiatu 

Opolskiego na antenie Radia Doxa 

zrealizowano 

85. 85/18 20.12.2018 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowano 

86. 86/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia wzoru umowy na bieżącą 

konserwację dźwigu o numerze fabrycznym LP-

642/18-E zainstalowanego w budynku szpitala  

w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 

zrealizowano 

87. 87/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia 

pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim  

a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

88. 88/18 20.12.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

89. 89/18 20.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 

2018 

zrealizowano 

90. 90/18 20.12.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

91. 91/18 20.12.2018 zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

92. 92/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. 

przewodniczenia posiedzeniom składu orzekającego 

zrealizowano 
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Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności i wydawania ocen lekarskich) 

93. 93/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. 

przewodniczenia posiedzeniom składu orzekającego 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności i wydawania ocen lekarskich 

zrealizowano 

94. 94/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. 

przewodniczenia posiedzeniom składu orzekającego 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności i wydawania ocen lekarskich) 

zrealizowano 

95. 95/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. 

przewodniczenia posiedzeniom składu orzekającego 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności i wydawania ocen lekarskich) 

zrealizowano 

96. 96/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. 

przewodniczenia posiedzeniom składu orzekającego 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności i wydawania ocen lekarskich) 

zrealizowano 

97. 97/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. 

przewodniczenia posiedzeniom składu orzekającego 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności i wydawania ocen lekarskich) 

zrealizowano 

98. 98/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. 

przewodniczenia posiedzeniom składu orzekającego 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności i wydawania ocen lekarskich) 

zrealizowano 

99. 99/18 20.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (dot. 

przewodniczenia posiedzeniom składu orzekającego 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności i wydawania ocen lekarskich) 

zrealizowano 

100. 100/18 21.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 

2018 r. 

zrealizowano 

101. 101/18 21.12.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

102. 102/18 21.12.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

103. 103/18 27.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy 

autorskiej opieki technicznej zintegrowanego systemu 

do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – 

Kataster OnLine i wszystkich jego modułów 

zrealizowano 

104. 104/18 27.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia 

pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim 

zrealizowano 

105. 105/18 27.12.2018 w sprawie przyjęcia treści i zawarcia umowy  

o systematyczną dostawę prasy 

zrealizowano 

106. 106/18 28.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 

2018 r. 

zrealizowano 

107. 107/18 28.12.2018 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu 

zrealizowano 

108. 108/18 28.12.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami Powiatowi Opolskiemu na 2018 r. 

zrealizowano 

109. 109/18 28.12.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy (obsługa 

bankowa powiatu) 

zrealizowano 
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VI. BUDŻET POWIATU OPOLSKIEGO  

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 21 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Powiatu 

Opolskiego Nr XXXV/253/17, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

Wysokość budżetu kształtowała się następująco: 

 

 Plan początkowy Plan na 31.12.2018 

 dochody  74.125.030 zł 79.217.316,45 zł 

 wydatki  79.756.417 zł 83.163.315,45 zł 

 przychody 6.355.525 zł 4.670.137,00 zł 

 rozchody 724.138 zł 724.138,00 zł 

 

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji 

przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku 

korygowało kwoty subwencji ogólnej, a Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości 

planowanych dochodów własnych Powiatu. 

 

 

IVa. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za rok 2018 - wg 

działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia na 31.12.2018 r.. 

  

 Plan Wykonanie % 

Dochody bieżące 74.905.304,45 76.745.473,19 102,46 

Dochody majątkowe 4.312.012,00 4.149.862,76 96,24 

 79.217.316,45 80.895.335,95 102,12 
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Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27-S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat 

Opolski w 2018 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem 80.895.335,95 zł, co stanowi 102,12%  kwoty 

zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 99,32% w stosunku do dochodów 

wykonanych w 2017 r. 

Obniżenie wartości wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi  

557.278 zł i związane jest ze zmniejszeniem kwot pozyskanych z dotacji, także takich, których źródłem 

jest budżet środków europejskich, o kwotę 3.280.788 zł oraz odnotowuje się spadek dochodów z tytułu 

subwencji o kwotę 769.017 zł. 

Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 

3.353.756 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 138.771 zł. 

 

IVb. Struktura wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia (w pełnych złotych) 

I. Dochody wykonane na 31.XII 2018 r. ogółem 80.895.336 zł –  100 % 

1. Dotacje ogółem 

 w tym majątkowe 4.029.793,25 zł 

11.981.677 zł 14,82 % 

2. Subwencje 26.397.308 zł 32,63 % 

3. Udział powiatu w podatkach 28.056.679 zł 34,68 % 

4. Inne dochody powiatu (własne) 14.459.672 zł 17,87 % 

w tym majątkowe 120.069,51 zł 

 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Bieżące

Majątkowe

Dochody ogółem, w tym

Miliony

Realizacja planowanych dochodów budżetu za 2018 r.

Plan 79 217 316 zł Wykonanie 80 895 336 zł
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IVc. Porównanie wykonanych dochodów za lata 2017 – 2018  

Lp. Tytuł 

Dochody 

wykonane 

w 2017 

Dochody 

wykonane 

w 2018 

% 

4:3 

1 Dotacje ogółem  15.262.465 zł 11.981.677 zł 78,50 % 

2 Subwencje 27.166.325 zł 26.397.308 zł 97,17 % 

3 Udział powiatu w 

podatkach 

24.702.923 zł 28.056.679 zł 113,58 % 

4 Inne dochody powiatu 

(własne) 

14.320.901 zł 14.459.672 zł 100,97 % 

 Ogółem 81.452.614 zł 80.895.336 zł 99,32 % 
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IVd. Struktura dochodów ogółem powiatu za rok 2018 wg. Klasyfikacji budżetowej

 

 

 

LP. Źródło pochodzenia 
Stan na 

31.12.2017 

Stan na 

31.12.2018 

% 

4:3 

1 2 3 4 5 

1. Rolnictwo i łowiectwo 68.948,90 22.379,00 32,46 

2. Leśnictwo 82.783,35 88.855,44 107,33 

3. Transport i łączność 7.604.937,46 4.378.760,24 57,58 

4. Gospodarka mieszkaniowa 3.030.939,36 2.634.924,65 86,93 

5. Działalność usługowa 1.712.224,47 2.038.065,84 119,03 

6. Administracja publiczna 195.880,57 174.488,30 89,08 

7. Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

0,00 66.308,63 - 

8. Obrona narodowa 3.360,00 5.889,39 175,28 

9. Wymiar sprawiedliwości 313.375,23 313.001,60 99,88 

10. Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

27.994.044,20 31.601.782,52 112,89 

11. Różne rozliczenia 27.361.386,72 26.622.699,68 97,30 

12. Oświata i wychowanie 443.720,59 192.069,70 43,29 

13. Ochrona zdrowia 27.292,40 28.344,60 103,86 

14. Pomoc społeczna 7.309.343,99 7.673.038,53 104,98 

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
403.401,38 527.207,51 130,69 

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 862.244,27 819.218,71 95,01 

17. Rodzina 3.040.549,86 3.227.818,39 106,16 

18.  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
998.119,06 480.082,88 48,10 

19. Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
61,00 400,34 656,30 

20. Kultura fizyczna 1,00 0,00 - 

OGÓŁEM 81.452.613,81 80.895.335,95 99,32 
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IV.e. Przychody i rozchody Powiatu Opolskiego zrealizowane w 2018 r.  

 

 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. planowane przychody ogółem kształtowały 

się na poziomie 4.670.137 zł i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 

3.945.999 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

w kwocie 724.138 zł. 

Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys. 

3.945.999 zł oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości 

724.138 zł. 

Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 12.700.007,05 zł i pochodzą 

z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających 

z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.655.172,96 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych 

w wysokości 10.044.834,09 zł. 

Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2018 r. planowany był deficyt budżetu 

w wysokości 3.945.999 zł, natomiast faktyczne wykonanie za rok 2018 r., wykazuje nadwyżkę na 

poziomie 435.289,28 zł. 

 

 

IV.f. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2018 r.  

 Plan Wykonanie % 

Wydatki bieżące 71.653.108,45 69.180.908,31 96,55 

Wydatki majątkowe 11.510.207,00 11.279.138,36 97,99 

 83.163.315,45 80.460.046,67 99,35 
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IV.g. Struktura wydatków według grup (w pełnych złotych) 

Wydatki ogółem: 80.460.047 zł 100 % 

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.653.150 zł  46,80 % 

 - dotacje wydatki bieżące 8.663.884 zł 10,77 % 

 - wydatki na obsługę długu 56.276 zł 0,07 % 

 - świadczenia społeczne 3.856.900 zł 4,79 % 

 - zadania statutowe 18.950.699 zł 23,55 % 

 - wydatki majątkowe 

w tym: 

wydatki na programy z udziałem środków z UE – 299.617,53 zł 

dotacje majątkowe: 30.000,00 zł 

11.279.138 zł 

 

14,02 % 
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IV.h. Porównanie wykonanych wydatków za lata 2017 – 2018 (w pełnych złotych)  

Lp. Tytuł 
Wydatki 

wykonane w 2017 

Wydatki 

wykonane w 2018 

% 

4:3 

1 Wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

36.508.777 37.653.150 103,13 

2 Dotacje i subwencje 8.182.639 8.663.884 105,88 

3 Wydatki na obsługę długu 73.892 56.276 76,16 

4 Pozostałe wydatki bieżące 18.713.483 18.950.699 101,27 

5 Wydatki majątkowe 13.584.874 11.279.138 83,03 

6 Świadczenia społeczne 3.921.064 3.856.900 98,36 

 Ogółem 80.984.729 80.460.047 99,35 
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IV.i. Struktura wydatków ogółem Powiatu za 2018 r. wg. kierunków finansowania  

LP. Kierunek finansowania 
Stan na 

31.12.2017 

Stan na 

31.12.2018 

% 

4:3 

1 2 3 4 5 
1. Rolnictwo i łowiectwo 121.877,54 71.179,82 58,40 

2. Leśnictwo 141.267,56 142.912,83 101,16 

3. Transport i łączność 18.343.569,62 17.394.044,60 94,82 

4. Gospodarka mieszkaniowa 2.318.192,13 2.830.124,11 122,08 

5. Działalność usługowa 1.136.714,90 1.521.918,57 133,89 

6. Administracja publiczna 12.027.572,44 12.467.246,95 103,66 

7. Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

0,00 66.308,63 - 

8. Obrona narodowa 3.360,00 5.889,39 175,28 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
82.507,19 38.698,21 46,90 

10. Wymiar sprawiedliwości 313.375,23 313.009,66 99,88 

11. Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

156,15 23,13 14,81 
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12. Obsługa długu publicznego 73.891,84 56.275,99 76,16 

13. Różne rozliczenia 6.277,51 0,00 - 

14. Oświata i wychowanie 18.131.702,93 16.537.836,19 91,21 

15. Szkolnictwo wyższe 50.000,00 0,00 - 

16. Ochrona zdrowia 41.667,81 109.538,19 262,88 

17. Pomoc społeczna 9.168.619,05 9.729.500,28 106,12 

18. Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
2.330.421,58 2.386.000,00 102,38 

19. Edukacyjna opieka wychowawcza 7.872.038,53 8.012.597,13 101,79 

20. Rodzina 7.511.415,66 7.932.915,21 105,61 

21.  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1.058.591,16 440.928,18 41,65 

22. Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
232.045,59 377.853,26 162,84 

23. Kultura fizyczna 19.464,72 25.246,34 129,70 

OGÓŁEM 80.984.729,14 80.460.046,67 99,35 
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IV.j. ROZCHODY 

 

Planowane na 2018 r. rozchody w wysokości 724.138 zł w całości stanowiły planowaną 

na 2018 r. spłatę kredytu w mBanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu). Kredyt 

został zaciągnięty w wysokości ogółem 7.000.000 zł na zakup oraz adaptację budynku biurowego na 

siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do 2021 roku zgodnie z przedkładaną 

corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu. 
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IV.k. REALIZACJA PLANOWANYCH NA 2018 ROK WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  

 

Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2018 r. jest zgodna z danymi 

wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków 

budżetowych j.s.t. 

Wykonanie planowanych na 2018 r. wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie  

~ 97,99 % i wynosi 11.279.138,36 zł. W ramach powyższej kwoty dotacje z innych j.s.t. wynoszą 

256.640,84 zł, dotacje ze środków budżetu UE stanowią 302.285,94 zł, dotacje z budżetu państwa 

3.425.150,80 zł, dotacje z WFOŚiGW – 45.715,97 zł, natomiast pozostałe środki własne w kwocie 

7.249.345,11 zł przeznaczone były na wydatki i zakupy inwestycyjne ujęte w poniższej tabeli.  

 

Lp 

D
zi

ał
 

R
o

zd
zi

ał
 

§ 
Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

Jednostka 

realizująca 

zadanie 

 

Nakłady 

planowane na 

2018 

 

Wykonane 

wydatki 

majątkowe 

% 

8:7 

Wielkość 

nakładów 

dotychczas 

zrealizowanych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 600 60014 6050 Przebudowy dróg – 

ogółem w tym: 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

w Opolu 

8.946.062 zł 8.750.975,55 97,82 
 

1) Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1714 O 

ul. Wiejskiej w m. 

Dębska Kuźnia 

3.916.468,00 

zł 

3.754.206,74 zł 95,86 
 

2) Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 1154 

O Kuźnica Katowska – 

Biedaszka w m. Stare 

Siołkowice ul. Klapacz 

od km 7+560 do km 

9+060 –I etap 

4.237.173,00 

zł 

4.229.268,75 zł 99,81 
 

3) Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1507 

O Magnuszowice – 

Grodków wraz z 

odwodnieniem 

w m .Gracze 

94.000,00 zł 93.568,79 zł 99,54 
 

4) Budowa chodnika  

i kanalizacji deszczowej 

w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1712 O 

Ozimek – Przywory 

254.000,00 zł 240.422,54 zł 94,65 
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w m. Raszowa ul. 

Ozimska – III etap 

6050 6) Przebudowa i 

odwodnienie 

skrzyżowania dróg 

powiatowych Nr 1508 O 

Niemodlin - Lewin 

Brzeski, 1507 O 

Magnuszowice - 

Grodków i 1509O 

Magnuszowice - 

Magnuszowiczki  

w m. Magnuszowice 

115.321,00 zł 115.313,70 zł 99,99 
 

7) Przebudowa 

skrzyżowania ul. Polna  

i Szeroka w m. Biadacz  

59.100,00 zł 58.252,54 zł 98,57 
 

8) Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1770 O ul. 

Opolskiej (budowa 

chodnika) w m. Węgry 

na odc. od przedszkola 

do ul. Kotorskiej - I -etap 

 10.000,00 zł 9.942,99 zł 99,43 
 

9) Kanalizacja 

deszczowa w ul. 

Opolskiej - droga nr 

1763 O i ul. Lipowej - 

droga nr 1755 O w 

Osinach-I etap 

250.000,00 zł 249.999,50 zł 100 
 

6610 10) Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1720 O  

w m. Dąbrowa ul. 

Sokolnicka na odc. 

pomiędzy ul. Lipową 

a skrzyżowaniem w 

Sokolnikach w zakresie 

wykonania ścieżki 

pieszo-rowerowej wraz  

z oświetleniem 

10.000,00 zł 0,00 zł ---- 
 

2 600 60014 6300 1) Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1738 

O Grodziec – Zębowice 

na odcinku Grodziec – 

Knieja – II etap - dotacje 

Starostwo 

Powiatowe 

w Opolu 

158.490,00 zł 158.490,00 zł 100  
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700 70005 6050 2) Opracowanie 

dokumentacji technicznej 

dotyczącej dostawy  

i montażu dźwigu 

osobowego w budynku 

szpitala w Ozimku przy 

ul. Częstochowskiej 31 + 

nadzór autorski 

19.000,00 zł 19.000,00 zł 100  

3)  Opracowanie 

dokumentacji remontu 

dachu przy ulicy Książąt 

Opolskich 27 w Opolu 

oraz klatki schodowej 

wraz z oświetleniem + 

nadzór autorski 

2.960,00 zł 2.960,00 zł 100  

5) Remont dachu przy ul. 

Książąt Opolskich 27 

w Opolu oraz klatki 

schodowej wraz 

z oświetleniem 

326.381,00 zł 326.380,46 zł 100 
 

710 71012 6057 

6059 

6257 

6) e-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych 

Województwa 

Opolskiego 

92.100,00 zł 87.026,34 zł 94,49 
 

6060 7) Zakup 

oprogramowania 

90.500,00 zł 78.195,28 zł 86,40  

750 75020 6050 8) Modernizacja 

instalacji klimatyzacji  

w pomieszczeniach 

budynku biurowego przy 

ul. 1 Maja 29 w Opolu 

73.000,00 zł 71.906,54 zł 98,50  

853 85311 6230 9) Dofinansowanie 

kosztów zakupu 

samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych 

dla Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Starych 

Siołkowicach 

30.000,00 zł 30.000,00 zł 100  

750 75020 6050 11) Wykonanie 

dokumentacji technicznej 

dotyczącej wydzielenia 

odrębnej strefy ppoż 

w rozdzielni elektrycznej 

6.765,00 zł 6.765,00 zł 100  
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wraz z innymi pracami 

ppoż w budynku 

Starostwa Powiatowego 

w Opolu + nadzór 

autorski 

12)  Wykonanie odrębnej 

strefy ppoż w rozdzielni 

elektrycznej wraz  

z innymi pracami ppoż 

w budynku Starostwa 

Powiatowego w Opolu” 

+ nadzór inwestorski 

33.706,00 zł 33.705,96 zł 100 
 

6050 14)  Rozbudowa systemu 

monitoringu CCTV – 

pl. Wolności 

5.606,00 zł 5.603,88 zł 99,96  

75019 6050 16) Zakup wyposażenia 

do Sali konferencyjnej  

w siedzibie Powiatu 

28.142,00 zł 28.141,64 zł 100  

900 90005 6050 19)  Budowa instalacji 

ogniw fotowoltaicznych 

na budynku Starostwa 

Powiatowego w Opolu 

przy ul. Książąt 

Opolskich 27 + nadzór 

inwestorski 

65.807,00 zł 64.886,34 zł 98,60  

600 60013 6257 22) Budowa 

infrastruktury pieszo – 

rowerowej w powiecie 

opolskim – etap I 

224.143,00 zł 224.142,25 zł 100  

700 70005 6050 23) Dostawa i montaż 

dźwigu osobowego  

w budynku szpitala  

w Ozimku przy ul. 

Częstochowskiej 31 wraz 

z nadzorem 

inwestorskim 

250.000,00 zł 247.048,73 zł 98,82 
 

750 75020 6060 27) Zakup sprzętu 

komputerowego 

45.680,00 zł 45.674,59 zł 99,99 
 

4. 852 85202 6050 1) Remont i adaptacja 

poddasza części A 

budynku Aneksu B 

Domu Pomocy 

Społecznej 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Prószkowie 

412.000,00 zł 411.838,56 zł 99,96 
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w Prószkowie przy 

ul. Zamkowej 2 

2) Wykonanie 

wewnętrznej sieci 

komputerowej (LAN) 

w budynku głównym 

DPS w Prószkowie 

35.000,00 zł 34.893,87 zł 99,70 
 

900 90005 6050 3) Budowa instalacji 

fotowoltaicznej na dachu 

budynku Domu Pomocy 

Społecznej w 

Prószkowie 

77.378,00 zł 76.378,00 zł 98,71  

852 85202 6060 4) Zakup wraz  

z montażem dwóch 

kotłów warzelnych 

parowych do kuchni DPS 

20.100,00 zł 20.066,22 zł 99,83 
 

6050 5) Dostosowanie 

budynku Domu Pomocy 

Społecznej 

w Prószkowie przy ul. 

Zamkowej 2 do aktualnie 

obowiązujących 

wymogów ochrony 

przeciwpożarowej 

75.000,00 zł 70.184,88 zł 93,58 
 

6060 6) Zakup wyposażenia 

do kuchni 

32.000,00 zł 31.994,14 zł 99,98 
 

7) Zakup wyposażenia 

do pralni 

15.400,00 zł 15.394,00 zł 99,96 
 

5. 900 90008 6050 1) Rewitalizacja 

techniczno – 

przyrodnicza części 

zabytkowego parku 

przypałacowego przy 

Zespole Szkół 

w Tułowicach 

Zespół Szkół 

w Tułowicach 

105.164,00 zł 105.163,30 zł 100 
 

2) Rekonstrukcja tarasu 

pałacowego z fontanną  

w ramach rewitalizacji 

techniczno – 

przyrodniczej części 

zabytkowego parku 

przypałacowego przy 

Zespole Szkół 

w Tułowicach - etap II 

7.422,00 zł 0,00 zł ----- 
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854 85410 6060 3) Zakup sprzętu do 

wyposażenia siłowni dla 

młodzieży przy 

internacie Zespołu Szkół 

w Tułowicach 

50.000,00 zł 49.946,38 zł 99,89 
 

900 90008 4) Zakup ładowacza do 

liści 

27.060,00 zł 27.060,00 zł 100 
 

6. 801 80120 6050 1) Renowacja boiska ze 

sztuczną nawierzchnią 

wraz  

z uzupełnieniem 

granulatu 

Zespół Szkół 

w Prószkowie 

29.493,00 zł 29.492,45 zł 100 
 

2) Opracowanie 

dokumentacji projektowo 

kosztorysowej budowy 

Sali gimnastycznej przy 

ZS w Prószkowie + 

nadzór inwestorski 

35.000,00 zł 35.000,00 zł 100 
 

854 85410 6050 3) Wymiana pieca 

parowego 

159.985,00 zł 159.985,00 zł 100 
 

7. 855 85510 6050 1) Budowa boiska przy 

Domu Dziecka 

Dom Dziecka 

Turawa 

19.000,00 zł 18.976,53 zł 99,88 
 

9. 855 85510 6060 1) Zakup pieca 

konwekcyjnego 

parowego dla Domu 

Dziecka w Tarnowie 

Opolskim 

Dom Dziecka 

Tarnów 

Opolski 

11.863,00 zł 11.862,47 zł 100 
 

        OGÓŁEM    11.510.207,00 

zł 

11.279.138,36 

zł 

97,99 
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Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu przebiegała zgodnie 

z planem utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczył inwestycji 

prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki majątkowe związane z drogami wyniosły 

8.909.465,55 zł, co stanowi 78,99 % wydatków. Poniesiono również wydatki majątkowe na drogi 

wojewódzkie w wysokości 224.142,25 zł (1,99 %). Następną znaczącą pozycją wydatków 

majątkowych były wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową i wyniosły 595.389,19 zł, 

t.j. 5,28 %.  Wydatki majątkowe przeznaczone na ochronę środowiska wyniosły 273.487,64 zł, 

2,42 %, na wydatki związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono 

274.423,83 zł tj, 2,43%, wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 584.371,67 zł tj. 5,18 

%. Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 

181.006,21 zł, tj. 1,6 %. Inwestycje związane z administracją publiczną wyniosły 176.013,02 zł, 

tj. 1,56 %. Pozostałe wydatki nie przekraczały 0,54 % wydatków poniesionych ogółem i wyniosły 

60.839 zł. 

W porównaniu do roku 2017 wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 

2.305.735,89 zł. Największe zmniejszenie odnotowano w wydatkach ponoszonych na: 

 drogi o kwotę 1.221.731,93 zł, co związane jest z zakończeniem realizacji zadania 

pn. ”Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim – etap I”, które to 

zadanie było finansowane przy udziale środków ze źródeł zagranicznych, 

 ochronę środowiska o kwotę 693.427,06 zł, co związane jest ze zmniejszeniem wpływów 

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

 pomoc społeczną o kwotę 443.146,84 zł.  

Natomiast zwiększeniu uległy wydatki na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 543.689,19 zł, 

co było związane z koniecznością wykonania remontu dachu budynku Starostwa Powiatowego w 

Opolu oraz wydatki poniesione z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 181.006,21 zł, co jest 

związane z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego przy udziale środków ze źródeł 

zagranicznych. 

Wykazane w kol. 8 wykonane wydatki majątkowe obejmują również wydatki niewygasające 

w kwocie ogółem 35.000 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana do 30.06.2019 r. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami wydatki niewygasające ujmowane są w sprawozdaniu Rb-28S 

z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.  
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IV.l. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DOTACJI UDZIELONYCH Z 

BUDŻETU POWIATU W 2018 R.  

 

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące 

i nienależące do sektora finansów publicznych. 

 

I - podmioty należące do sektora finansów publicznych 

Lp. Dział Rozdział §  Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Wykonanie 

za 2018 

% 

7:6 

1 600 60014 2310 Utrzymanie i 

modernizacja dróg w 

ciągu dróg powiatowych 

w tym : 

210.000 209.902,63 99,95 

1) Urząd Gminy Ozimek  80.000 80.000 100,00 

2) Urząd Gminy 

Niemodlin  

130.000 129.902,63 99,23 

6610 Urząd Gminy Dąbrowa 10.000 - - 

2 750 75020 2310 Zadania powierzone 

gminom na podstawie 

porozumień w zakresie 

nadzoru nad 

melioracjami 

szczegółowymi 

i spółkami wodnymi 

9.228 7.688 83,31 

1) Urząd Gminy 

Komprachcice  

3.076 1.536 49,93 

2) Urząd Gminy Dobrzeń 

Wielki 

3.076 3.076 100,00 

3) Urząd Gminy Turawa 3.076 3.076 100,00 

3 754 75411 2300 Komenda Miejska 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu 

30.000 30.000 100,00 

4 801 80146 2310 Doradztwo metodyczne – 

dokształcanie 

i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w Zespołach 

Szkół powierzone 

Gminie Opole 

19.999 19.998 99,99 

5 853 85333 2320 Dofinansowanie 

działalności bieżącej 

Powiatowego Urzędu 

Pracy dla powiatu 

prowadzącego – Urząd 

Miasta Opole 

 

1.800.000 1.800.000 100,00 

6 854 85446 2310 Doradztwo metodyczne 

realizowane przez Gminę 

Opole w zakresie 

dokształcania 

i doskonalenia 

nauczycieli w poradniach 

psychologiczno – 

6.756 6.756 100,00 
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pedagogicznych 

i internatach 

 

7 855 85508 2320 Koszt pobytu dzieci z 

terenu Powiatu 

Opolskiego w rodzinach 

zastępczych na terenie 

innych powiatów  

418.500 413.741,80 98,86 

1) Urząd Miasta Opola 168.428 166.599,75 98,91 

2) Powiat Nyski  16.316 16.316 100,00 

3) Powiat Kędzierzyńsko 

- Kozielski  

14.000 13.964,97  99,75 

4) Powiat Oleski  2.920 2.831,61 96,97 

5) Powiat Bełchatowski 97.456 97.184,52 99,72 

6) Powiat Brzeski 41.178 40.720,71 98,89 

7) Powiat Kluczborski 21.030 20.522,00 97,58 

8) Powiat Prudnicki 23.580 22.967,76 97,40 

9) Powiat Krakowski 8.800 8.718,76 99,08 

10) Powiat Nowosądecki 12.364 12.364 100,00 

11) Powiat Bytomski 6.158 5.382 87,40 

12) Powiat Kozienicki 180 85,16 47,31 

13) Powiat Krapkowicki 5.840 5.836,90 99,95 

14) Powiat 

Inowrocławski 

250 247,66 99,06 

8 855 85510 2320 Koszt pobytu dzieci z 

terenu Powiatu 

Opolskiego 

w placówkach 

opiekuńczo 

wychowawczych na 

terenie innych powiatów 

180.118 178.709,22 99,22 

1) Powiat Namysłowski 179.000 178.709,22 99,84 

2) Urząd Miasta Opola 1.118 ----- ----- 

9 900 90002 2710 Pomoc finansowa dla 

Gminy Dąbrowa  

50.000 50.000 100,00 

10 921 92105 2310 Współorganizacja z 

gminą dożynek 

powiatowych – Gmina 

Próśzków 

40.000 40.000 100,00 

11 921 92116 2330 Powierzenie Zarządowi 

Województwa 

Opolskiego zadań w 

zakresie prowadzenia 

Powiatowej Biblioteki 

Publicznej 

55.000 55.000 100,00 

12 921 92120 2730 Współpraca z jst w 

ramach realizacji 

programu nad zabytkami 

– kościoły 

59.409,22 59.409,22 100,00 

Ogółem 2.889.010,22 2.871.204,87 99,38 

 

 



79 

 

 

II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 

Lp Dział Rozdział §  Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Wykonanie 

za 2018 

% 

7:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 010 01008 2830 Dofinansowanie 

zadań w zakresie 

melioracji wodnych 

szczegółowych na 

bieżące utrzymanie 

wód i urządzeń 

wodnych   

49.901 49.900,82 99,99 

1) GSW Dobrzeń 

Wielki 

11.950 11.950 100,00 

2) MGSW – Ozimek 7.340,82 7.340,82 100,00 

3) GSW – Łubniany 25.000 25.000 100,00 

4) GSW – Dąbrowa 5.610 5.610 100,00 

2 755 75515 2810 Dotacja celowa z 

budżetu na 

dofinansowanie 

zadań zleconych do 

realizacji fundacjom 

w zakresie obsługi 

prawnej 

mieszkańców 

powiatu opolskiego 

na terenie miasta 

Opola, Ozimka, 

Prószkowa, Tułowic 

i Niemodlina oraz na 

terenie gmin Tarnów 

Opolski, Dabrowa, 

Popielów, Turawa, 

Łubniany, 

Komprachcice i 

Chrząstowice 

182.178 182.177,64 99,99 

3 851 85149 2360 Dotacja celowa dla 

PCK w Opolu oraz 

dla Stowarzyszenia 

„Pracownie rozwoju 

osobistego” za 

szkolenia z zakresu 

ochrony i promocji 

zdrowia. 

7.680 7.680 100,00 

4 853 85311 2820 Dofinansowanie 

kosztów działalności 

Warsztatów Terapii 

Zajęciowej 

w Siołkowicach 

Starych – CARITAS 

DIECEZJI 

OPOLSKIEJ 

57.520 57.520 100,00 

6230 Dofinansowanie do 

zakupu samochodu 

dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej 

30.000 30.000 100,00 
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w Siołkowicach 

Starych – CARITAS 

DIECEZJI 

OPOLSKIEJ 

5 900 90005 2830 Dofinansowanie do 

zakupu pieców 

122.500 115.500 94,29 

6 921 92105 2360 Realizacja zadań w 

dziedzinie kultury 

zgodnie z 

programem 

współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi 

28.000 28.000 100,00 

7 921 92120 2720 Współpraca z 

organizacjami 

pozarządowymi w 

ramach realizacji 

programu nad 

zabytkami – 

kościoły. 

190.590,78 190.590,78 100,00 

8 926 92695 2360 Realizacja zadań w 

zakresie Kultury 

fizycznej i sportu 

zgodnie z 

programem 

współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi 

20.000 20.000 100,00 

 Ogółem 688.369,78 681.369,24 98,98 

 

 

 

2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu 

Lp Dział Rozdział § Nazwa instytucji 
Kwota 

dotacji 

Wykonanie za 

2018 

% 

7:6 

1 801 80102 2540 
Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Specjalna w Kup 

1.692.058 1.692.056,75 99,99 

2 801 80110 2540 

Niepubliczne Gimnazjum 

Towarzystwa „Razem 

w Przyszłość” w Stobrawie  

225.306 218.100,81 96,80 

3 801 80111 2540 
Niepubliczne Gimnazjum 

Specjalne w Kup 

920.867 920.865,36 99,99 

4 801 80120 2540 

Niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące  Towarzystwa 

„Razem w Przyszłość” w 

Stobrawie 

121.836 119.462,42 98,05 

5 801 80134 2540 

Niepubliczna Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy 

w Kup 

788.903 788.901,69 99,99 

7 852 85202 2580 
Dom Pomocy Społecznej 

prowadzony przez 

69.994 69.994 100,00 
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Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 r. przebiegała 

zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. 

Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie 8.770.624 zł, a ich realizacja wynosi 

8.693.875,64 zł (99,12%). Wyżej przedstawione dane wynikają ze sprawozdania RB-28 S 

z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. oraz sprawozdań przedłożonych przez jednostki 

dotowane.  

 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

Dział Rozdział § 
Dotacje 

ogółem 

Wydatki 

ogółem 

(6+9) 

z tego: 

Wydatki 

bieżące 

w tym grupa: 
Wydatki 

majątkowe 
Wynagro

dzeń 

statutowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

600 60014 2710 111.584,16 111.584,16 111.584,16 ----- 111.584,16 ----- 

6300 46.024,47 46.024,47 ----- ----- ----- 46.024,47 

6610 200.000,00 200.000,00 ----- ----- ----- 200.000,00 

710 71012 6629 9.681,74 9.681,74 ----- ----- ----- 9.681,74 

6639 934,63 934,63 ----- ----- ----- 934,63 

855 85508 2320 466.273,91 466.273,91 466.273,91 ----- 466.273,91 ----- 

855 85510 2320 494.771,20 494.771,20 494.771,20 ----- 494.771,20 ----- 

OGÓŁEM 1.329.270,11 1.329.270,11 1.072.629,27 ----- 1.072.629,27 256.640,84 

 

 

 

 

Zgromadzenie Sióstr 

Pielęgniarek III Reguły 

Św. Franciszka w Dobrzeniu 

Wielkim  

8 854 85420 2540 

Niepubliczny Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy 

w Stobrawie 

1.374.280 1.331.920,50 96,92 

Ogółem 5.193.244 5.141.301,53 98,99 
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4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień 

z organami administracji rządowej 

Dział Rozdział § 
Dotacje 

ogółem 

Wydatki 

ogółem 

(6+9 

z tego: 

Wydatki 

bieżące 

w tym grupa: 

wynagrodzeń statutowe świadczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

750 75045 2120 16.162,63 16.162,63 16.162,63 11.340,00 1.033,20 3.789,43 

801 80195 2120 79.638,47 79.638,47 79.638,47 79.338,57 299,90 ----- 

OGÓŁEM  95.801,10 95.801,10 95.801,10 90.678,57 1.333,10 3.789,43 

 

 

1. W ramach wykonanych dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wys. 

1.442.524,08 zł potrącono kwotę 353.323,48 zł która zgodnie z obowiązującymi przepisami 

stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi 679.986,74 zł, 

a nadpłaty 22.388,58 zł, 

2. Stan należności powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających ze 

sprawozdania Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych” na dzień 31 grudnia 2018 wynosi 2.219.554,39 zł, z czego należności 

wymagalne wynoszą 1.841.402,10 zł (82,96 %), należności niewymagalne w kwocie 

378.152,29 zł (17,4%). Jednocześnie należność w wys. 2.557,38 zł rozłożono na raty, co  

w sprawozdaniu prezentowane jest jako udzielona pożyczka długoterminowa. Środki 

pieniężne kształtują się na poziomie 13.129.510,58 zł, kwota ta obejmuje środki na rachunkach 

bankowych, środki w drodze z jednostek organizacyjnych powiatu oraz należne udziały  

w PDOOF i PDOOP pomniejszone o subwencje oświatową otrzymaną na 2019 r. 

Należności wymagalne w kwocie 1.841.402,10 zł obejmują należności nw. jednostek 

organizacyjnych powiatu: 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu – 3.747,59 zł z tyt. grzywien, 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – 36.810,23 zł z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa 

drogowego oraz kar umownych, 

 Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – 22.575,90 zł – z tytułu kar umownych, 

odpłatności i kosztów postępowania sądowego, 

 Dom Dziecka w Turawie – 11.011,78 zł z tyt. odpłatności za pobyt w placówce, 

 Zespół Szkół w Tułowicach – 25.664,01 zł – wierzytelności w sądzie dot. kosztów energii 

elektrycznej, odpłatność za posiłki i noclegi, 
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 Zespół Szkół w Niemodlinie – 26.757,13 zł – najem lokali, 

 Zespół Szkół w Ozimku – 68.199,45 zł – najem lokali, 

 Zespół Szkół w Prószkowie - 84.360,95 zł – najem lokali, odpłatność  za posiłki i noclegi, 

 Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota ogółem 1.562.275,06 zł w tym: 

 2.576,24 zł – opłaty za czynności geodezyjne, 

 115.661,33 zł – opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, 

 250.387,36 zł -  czynsz za lokale użytkowe, 

 19.949,14 zł – z tytułu kar i pozostałych opłat, 

 376,93 zł – opłaty z tytułu demontażu pojazdu, 

 4.942,90 zł – koszty sądowe, komornicze, 

 1.142.005,40 zł – opłaty komunikacyjne, 

 26.375,76 zł - należność od dłużnika (byłej głównej księgowej w Suchym Borze) 

na mocy wyroku Sądu. 

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów 

dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku 

roku do dnia 31 grudnia 2018 r. – wysokość zobowiązań wynosi 1.931.035,12 zł, całość 

dotyczy zobowiązań długoterminowych powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 

7.000.000 zł.  

4. W powyższym zakresie sporządza się ponadto sprawozdanie Rb UZ – Roczne sprawozdanie 

uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych – w zakresie kredytów, pożyczek 

i papierów wartościowych, wg wartości nominalnej. W sprawozdaniu tym przedstawiona jest 

wartość nominalna pozostałego do spłaty kredytu w kwocie 1.931.035,12 zł. 

5. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych powiatu (bez jednostek 

organizacyjnych) przedstawia m.in: 

 - Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. – 13.503.190,51 zł w tym m.in: 

 środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 

1.328.103 zł, 

 dotacja z tytułu realizacji projektu „Erasmus +” w kwocie 96.377,86 zł, 

 stan środków na wydatki niewygasające 295.150 zł. 

6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. 

za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r. stwierdza się : 

1) planowane wielkości budżetu powiatu bilansują się zgodnie z zasadą:  

„ dochody plus  przychody minus wydatki minus rozchody” 
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2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 

435.289,28 zł i stanowi nadwyżkę budżetu powiatu za 2018 r. 

3) rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 r. dokonuje się w oparciu o nw. elementy: 

 wykonane dochody  - + 80.895.335,95 

 wykonane przychody  - + 12.700.007,05 

 wykonane wydatki  - -  80.460.046,67 

 wykonane rozchody  - -       724.137,84 

Wolne środki        12.411.158,49 

Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2018 r., w wysokości 1.931.035,12 zł oraz 

skumulowaną nadwyżkę w wys. 10.480.012,37 zł, z czego 3.110.816 zł już zostało wprowadzone 

do budżetu powiatu na 2019 rok na etapie projektu, na pokrycie planowanego deficytu oraz na 

pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki. 
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IV. STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU 

Powiat Opolski zgodnie z u.s.p. swoje zadania i obowiązki wykonuje przy pomocy Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 

Starostą Powiatu Opolskiego jest Henryk Lakwa, który jedyny w województwie opolskim 

pełni swą funkcję nieprzerwanie od 20 lat. W 1998 odebrał w Warszawie akt erekcyjny dla 

Powiatu Opolskiego, a 11 września 2018 r.  na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymał 

statuetkę „Starosta 20 – lecia”. 

Główna siedziba Starostwa znajduje się w Opolu, ul 1 Maja 29, gdzie mieści się  

6 Wydziałów,  dwa wydziały mieszczą się w Opolu, ul. Plac Wolności 7-8 oraz jeden wydział  

w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27. 

W skład Starostwa Powiatowego w Opolu wchodzi 9 wydziałów. 

Starostwo Powiatowe w Opolu zatrudniało w roku 2018 – 147 osób 

Do zakresu Starostwa należy między innymi wykonywanie: 

1) zadań własnych powiatu, 

2) zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych, 

3) zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień, 

4) zadań określonych w ustawach o stanach nadzwyczajnych, 

5) innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz przepisami prawa. 

 

W Starostwie funkcjonują następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 

1) Wydział Organizacyjny 

2) Biuro Rady 

3) Zespół Radców Prawnych  

4) Wydział Administracyjno-Gospodarczy 

5) Wydział Geodezji i Kartografii               

6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

7) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych              

8) Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska                

9) Wydział Finansowo-Budżetowy 

10) Wydział Komunikacji  

11) Pion Ochrony Informacji Niejawnych, 

12) Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
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13) Audytor Wewnętrzny 

14) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

15) Stanowisko do spraw BHP 

16) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

17) Inspektor Ochrony Danych Osobowych            

 

Pracą Wydziałów Starostwa kierują naczelnicy Wydziałów, którzy podlegają bezpośrednio 

Staroście Opolskiemu. 

 

I. Wydział Organizacyjny 

Jednym z kluczowych wydziałów jest Wydział Organizacyjny, który swoim zakresem pracy 

obejmuje wiele dziedzin związanych głównie z działalnością i funkcjonowaniem oraz organizacją 

Urzędu, kontrolą działalności samego starostwa  jak również jednostek,  dla których Powiat 

Opolski jest organem prowadzącym. Powierzone zadania Wydziału Organizacyjnego w roku 2018 

wykonywało 11 osób.  

Głównym zadaniem wydziału jest obsługa organizacyjna i kancelaryjna Starostwa.  

W jednostce działa system kancelaryjny mieszany  polegający na przyjmowaniu korespondencji 

tradycyjnej i przesyłanie jej drogą elektroniczną – protonem tj. skanowanie i przesłanie 

dokumentów do wydziałów wraz z jednoczesnym przekazywaniem  wersji papierowej.  

Do Starostwa Powiatowego w Opolu wpłynęło 14.260 pism drogą pocztową lub poprzez 

osobiste złożenie w Kancelarii Ogólnej oraz 2138 do elektronicznej skrzynki podawczej. Na tę 

liczbę składało się m.in.: 3.154  wnioski do Wydziału Budownictwa oraz 5.904 pisma do 

Wydziału Komunikacji. Pracownicy Starostwa Opolskiego przez cały rok 2018 wysłali tradycyjną 

24.240 pism. 

 

II. Biuro Rady Powiatu Opolskiego 

W biurze Rady Powiatu Opolskiego w roku 2018 zatrudnione były dwie, które wykonywały 

czynności związane z działalnością codzienną Rady, Radnych oraz Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Zgodnie z § 28 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego do zakresu działania Biura 

Rady należy: 

1. przygotowywanie i obsługa sesji Rady, posiedzeń Zarządu, komisji stałych  

i doraźnych, klubów radnych, w tym: przygotowanie, gromadzenie i prowadzenie niezbędnej 

dokumentacji, 
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2. prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady i Zarządu, 

3. prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków radnych oraz poszczególnych komisji, 

4. opracowywanie projektów uchwał w sprawach funkcjonowania Rady, 

5. przekazywanie uchwał, wniosków i interpelacji Wydziałom lub jednostkom odpowiedzialnym 

za ich realizację, 

6. prowadzenie biura Przewodniczącego Rady, 

7. gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych  

przez Powiat. 

 

III. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 

W wydziale administracyjno-gospodarczym w roku 2018 zatrudnionych było  

17 pracowników. Do ich zadań należało:  

1. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: 

1) opracowywanie i realizowanie planów finansowych w części dotyczącej funkcjonowania 

Starostwa, 

2) ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków, 

3) podejmowanie czynności poprzedzających zawieranie umów na dostawy, usługi, najem 

lokali i budynków na potrzeby Starostwa,  

4) administrowanie budynkami, lokalami stanowiącymi własność Powiatu  

oraz zajmowanymi na potrzeby Starostwa  ujętych w powiatowym zasobie nieruchomości, 

w tym utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i czystości, 

5) prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków  

i lokali, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, 

6) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia będącego  

w użytkowaniu Powiatu, 

7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym  

oraz konserwacją wyposażenia Starostwa, 

8) gospodarowanie taborem samochodowym, w tym dokonywanie rozliczeń kosztów 

wyjazdu, 

9) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa, 

10)  zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów, 

11)  zabezpieczenie łączności telefonicznej i alarmowej, 

      12)  zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektów. 

2. W zakresie zamówień publicznych: 



88 

 

1) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych Wydziałów stanowiących 

podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie prawo  zamówień publicznych, 

2) podejmowanie czynności poprzedzających udzielanie zamówień publicznych  

na dostawy, roboty i usługi, 

3) prowadzenie postępowań w sprawie o udzielenie  zamówienia publicznego, 

4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań, 

5) występowanie w imieniu Powiatu do Urzędu Zamówień Publicznych, 

6) przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń w sprawach zamówień publicznych. 

3. W zakresie informatyzacji: 

1) koordynowanie działań z zakresu technologii informatycznych w Starostwie, 

2) opracowywanie planów dotyczących informatyzacji w Starostwie, 

3) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej, 

4) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy 

użyciu oprogramowania informatycznego w Starostwie, 

5) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa, 

6) zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w Starostwie, 

7)  zarządzanie polityką bezpieczeństwa przez Administratora Systemów  

     Informatycznych.  

IIIa. Zamówienia publiczne 

W 2018 r. Starostwo Powiatowe w Opolu przeprowadziło następujące postępowania w zakresie 

zamówień publicznych: 

1. „Remont dachu oraz budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa 

Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27”  

Wartość umowy: 380.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł instalacja fotowoltaiczna na którą 

pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Moc zainstalowanych paneli to 8,75 kWp, roczny uzysk energii jaki wyprodukuje instalacja 

wyniesie około 8 090 kWh 

2. „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów oraz NNW kasjerów Powiatu Opolskiego  

w okresie 36 miesięcy od 2018 r. do 2021 r.” 

Wartość umowy: 72.781,29 zł 

3. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej 

osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT  

i BDOT500 - gmina Dąbrowa” 

Wartość umowy: 499.995,00 zł 
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4. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy  

ul. Częstochowskiej 31 w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz nadzór autorski 

Wartość umowy: 244 401,00 zł + wartość umowy: 19.000,00 zł 

5. „Ochrona osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie” 

Wartość umowy: 72.384,52 zł w zakresie Starostwa Powiatowego w Opolu 

Wartość umowy: 31.574,59 zł w zakresie własności Skarbu Państwa w zespole dworsko 

parkowym w Karczowie 

6. „Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Opolskiego” 

Wartość umowy: 1.000.781,09 zł 

Jednostki objęte umową na dostawę energii elektrycznej: 

- Starostwo Powiatowe w Opolu,  

- DPS Prószków 

- DD Turawa 

- DD Tarnów Opolski 

- DD Chmielowice 

- ZS Ozimek  

- ZS Tułowice 

- ZS Prószków  

- ZS Niemodlin 

7. „Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego” 

Wartość umowy: 236.898,00 zł 

8. „Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów 

usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego” 

Wartość umowy: 175.525,00 zł  

9. „Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa w zespole 

dworsko parkowym w Karczowie” 

Wartość umowy: 66.306,64 zł  

10. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2019 r.” 

Wartość umowy: 193.709,30 zł  

 

IV. Wydział Geodezji i Kartografii 

Wydział Geodezji i Kartografii w roku 2018 liczył 25 pracowników.   
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Zgodnie z art. 6a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  

i kartograficzne4 (dalej: p.g.) Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej przy 

pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.  

Na podstawie art. 7d do zadań Starosty należy w szczególności: 

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym : prowadzenie dla 

obszaru powiatu : ewidencji gruntów i budynków (w tym baz danych) , geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu (w tym baz danych tzw. powiatowej bazy GESUT), gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów,  

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, 

szczegółowych osnów geodezyjnych, 

- tworzenie i udostępnianie standardowych opracować kartograficznych, 

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  

- zakładanie osnów szczegółowych ,  

- przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map 

i tabel taksacyjnych dot. nieruchomości,  

- ochrona znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych. 

      

 

W ramach prowadzonych zadań Starosta dokonał: 

Lp. Rodzaj zadania Ilość w 2018 roku 

1 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków , modernizacja  

i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, 

integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT 500 - gmina 

Dąbrowa   

I etap - Szczegółowa analiza dokumentacji wraz z migracją danych 

oraz przeprowadzeniem wywiadu terenowego i pomiarem budynków.   

II etap - Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 

gminy Dąbrowa 

III etap - Modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej 

dla Gminy Dabrowa , Niemodlin i Tułowice. 

IV etap - Informatyzacja , integracja i harmonizacja baz danych 

GESUT i BDOT500 - gmina Dąbrowa 

      

 

          

13 obrębów  

2 Wydane decyzje:  

a) aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 

b) gleboznawcza klasyfikacja gruntów 

a) 14    

b) 10 

                                                 
4 Dz. U. 2019 poz. 725 
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3 Liczba utworzonych baz danych (jednostką jest obręb) – zgodnie  

z art. 4 ust.1a pkt. 2, 3, 7 i 10 oraz ust.1b ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne: 

a) ewidencja gruntów i budynków (art. 4 ust.1a pkt. 2) 

b) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  (art. 4 ust.1a pkt. 3) 

c) rejestr cen i wartości nieruchomości (art. 4 ust.1a pkt. 7) 

d) baza szczegółowych osnów geodezyjnych (art. 4 ust.1a pkt. 10). 

e) baza obiektów topograficznych objętych zakresem mapy 

zasadniczej w skalach 1:500 - 1:5000 (art. 4 ust.1b pkt. 10).  

 

a) 13  

b) 22  

c) 148 istniejących na bieżąco 

aktualizowanych 

d) 46  (163 punktów)                                              

e) 22  

4 Obsługa  prac geodezyjnych i kartograficznych  4049  

5 Udostępnienie danych, materiałów, informacji z PZGiK  

z wyłączeniem wypisów i wyrysów 

4637 

6 Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków. 8370 

7 Narady koordynacyjne 26 narad   (269 spraw) 

8 Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dokonane  

w ramach czynności materialno-technicznych. 

15148 

 

W ramach realizacji budowy infrastruktury informacji przestrzennej Starosta Opolski 

zgłosił Bazy danych GESUT, BDOT500, BSOG, RCWiN do ewidencji zbiorów i usług danych 

przestrzennych. Założone bazy GESUT na obszarze Powiatu Opolskiego uzgodnił  

z działającymi na terenie Powiatu Opolskiego instytucjami branżowymi sieci uzbrojenia terenu. 

Informacje o założeniu baz danych  BDOT500 i GESUT  zostały ogłoszone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu.       

Zgodnie z art. 5 p.g. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą w drodze 

porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicznej przeznaczonej 

do przechowywania i udostępniania zbiorów danych, mając na względzie minimalizację kosztów 

budowy i utrzymania tej infrastruktury oraz optymalizacji dostępności do danych, ich 

bezpieczeństwa i jakości.  

Realizując powyższe w 2018 roku Powiat Opolski podjął  się przygotowania wspólnego 

projektu w partnerstwie z wszystkimi samorządami województwa opolskiego tj. powiatami oraz 

województwem opolskim. Powiat Opolski jako Lider Projektu (projekt partnerski) uzyskał 

dofinansowanie projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego”. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020  

i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa:  X Inwestycje  

w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.03. E-usługi publiczne.  

Całkowity koszt projektu na lata 2018-2020 zgodnie z umowa o dofinansowanie wynosi 

 7 997 976,48 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 
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dziewięćset siedemdziesiąt sześć zł  48/100) w tym: dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego w wysokości 6 318 401,42 zł oraz  wkład własny partnerów (łącznie)  

w wysokości 1 679 575,06 zł.  

W związku z planowanym projektem „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych województwa opolskiego” zostało zawarte porozumienie 13 partnerami. 

Przedmiotem projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji  

i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów 

publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów.  

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa rozwiązania: 

• Portal e-usług województwa opolskiego wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu, stanowiący 

Centrum Usług Wspólnych, który stanowił będzie bramkę dostępową do e-usług poszczególnych 

Partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramkę do e- usług poziomu 

wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK; 

• System WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym 

 i Kartograficznym, który  stanowił będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący 

e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Realizacja wspólnego projektu ma ponadto na celu konsolidację i wspólne wykorzystanie 

posiadanych przez Partnerów potencjałów i zasobów do rozbudowy, aktualizacji i modernizacji 

referencyjnych baz danych oraz budowę na ich podstawie baz danych tematycznych, 

obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w dotychczasowym wyłącznym 

posiadaniu poszczególnych Partnerów, a także zbudowanie mechanizmów harmonizacji oraz 

interoperacyjności zbiorów danych i usług, prowadzonych przez Partnerów w różnych 

architekturach, oprogramowaniach i formatach źródłowych. 

Należy podkreślić, że projekt zapewni realizację w szerokim zakresie następującego celu 

szczegółowego określonego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.3: 

 

Cel szczegółowy:  Większa dostępność e-usług publicznych. 

Jego realizacja będzie oparta o następujące przedsięwzięcia: 
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• rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. 

projektów z zakresu e-administracji; 

• digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla 

regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu  

w postaci cyfrowej do tych zasobów; 

• rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących 

poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej  

w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).   

Działania podejmowane w ramach wspomnianego celu przyczyniają się do realizacji celu 

szczegółowego UP – Zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i społeczeństwie. 

Planowany projekt jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców regionu, odnośnie interakcji 

z podmiotami publicznymi – aby mogła się odbywać za pośrednictwem Internetu w jak 

największym stopniu.  

Rozwój e-usług publicznych planowanych w ramach niniejszego projektu umożliwi 

jednakowy dostęp do danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego 

zarówno mieszkańcom wsi jak i dużych ośrodków miejskich, szybsze załatwianie spraw, co 

przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jakości życia w 

regionie. 

 

V. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

W roku 2018 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa liczył 9 pracowników. 

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy  prowadzenie  spraw: 

1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami 

stanowiących własność Powiatu – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami,  

a w szczególności: 

1) prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości 

Powiatu, 

2) wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej  

z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały 

zarząd, najem, dzierżawę  lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami 

rzeczowymi, 

3) gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości, 
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4) podejmowanie działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu. 

2. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami 

stanowiących własność Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami 

3. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie przekształcania prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018r.  Powiat Opolski był  właścicielem nieruchomości o łącznej 

powierzchni  405.1737 ha   w tym:   

-    grunty orne                                        33,7598 ha 

-    sady                                                   28,2343 ha 

-    łąki                                                                 0,8261 ha 

-    pastwiska                                               0,0016 ha    

-    lasy i grunty leśne                                       0,8305 ha  

-   grunty zadrzewione                                  2,5747 ha 

-   rowy                                                         0,8052 ha 

-   drogi                                                  299,4030 ha 

-   tereny osiedlowe zabudowane                     12.0159 ha 

-   tereny osiedlowe niezabudowane           0,4650 ha 

-   tereny rekreacyjno-wypoczynkowe       25,9834 ha 

-    nieużytki                                              0,0965 ha 

-   inne tereny komunikacyjne                   0,0259 ha 

-   grunty przeznaczone pod budowę dróg         0,1518 ha 

oraz użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 0,0730 ha, stanowiących tereny 

zabudowane. 
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1. Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Opolskiego wg stanu 

na dzień  31.12.2018 r. 

L.p Właściciel lub 

jednostka  władająca  

Numer działki  oraz numer księgi 

wieczystej  potwierdzającej własność  

lub  prawo użytkowania wieczystego 

Powiatu Opolskiego  

Powie-

rzchnia  

 (ha) 

Położenie, 

wykorzystanie, 

forma władania 

Nabyte z mocy prawa i na wniosek 

 

1. Dom Dziecka w  

Chmielowicach  

ul. Nyska 18 

47-070 Komprachcice 

1001/113         KW OP1O/00114023/4 1,5328 Opole 

Obręb Chmielowice 

 ul. Nyska 18 

 trwały zarząd 

 

2. Dom Dziecka  w 

Tarnowie Opolskim  

ul. Korczaka 1 

46-050 Tarnów Opolski  

538/14            KW OP1O/00022463/8 0,9805 Tarnów Opolski 

ul. Korczaka 1 

trwały zarząd 

3. Dom Dziecka w 

Turawie ul. Opolska 56 

46-045 Turawa  

1/10                KW OP1O/00076363/0 1,1400 Turawa ul. Opolska 56 

(Rybaczówka) 

trwały zarząd 

4. Dom Pomocy 

Społecznej  

w Prószkowie    

ul. Zamkowa 8 

46-060 Prószków 

 

933/2              KW OP1O/00108995/3 

1026               KW OP1O/00108995/3 

 934                KW OP1O/00103381/1 

 

3,1170  

0,4643 

0,2680 

Prószków  

ul. Zamkowa 8  

ul. Szkolna 1 

ul. Zamkowa 2 –budynek 

byłego szpitala 

-    trwały  zarząd 

5.  Powiat Opolski  341/8             KW OP1O/00099019/1 

342/8             KW OP1O/00099019/1 

0,4218 

2,1383 

Chróścina  

ul. Niemodlińska 39 

 - budynki byłej szkoły 

wraz z  obszarem 

zadrzewionym    

6. Zespół Szkół w 

Tułowicach 

ul Zamkowa 15 

49-130 Tułowice 

  

624/2             KW OP1O/00098137/7 

 

  

5,1390 

  

Tułowice 

ul Zamkowa 1 

obiekty szkolne 

 -  trwały  zarząd 

7. Zespół Szkół 

 im. B. Chrobrego 

ul. Opolska 34 

49-100 Niemodlin 

972/5             KW OP1O/00097151/4 

  

972/3             KW OP1O/00097151/4 

1,4188 

  

0,1467 

Niemodlin 

 ul. Opolska 34   

- budynki szkoły wraz z  

zapleczem magazynowo -

gospodarczym szkoły 

- trwały  zarząd 

8. Zespół Szkół w Ozimku  

ul. Częstochowska 24 

46-040 Ozimek 

113/3            KW OP1O/000 96868/6 

 

114/26          KW OP1O/00087789/2 

 

0,4022 

 

1,2668 

 

Ozimek (szkoła) 

ul. Częstochowska 24 

ul. Słowackiego 5 

- obiekty szkolne 

trwały zarząd 

9. Zespół Szkół  

im. Józefa Warszewicza  

w Prószkowie   

46-060 Prószków   

ul. Pomologia 11 

 

1110/2        KW  OP1O/00103493/9 

1109/3        KW  OP1O/00119498/9 

 

 

1109/6        KW OP1O/00103493/9 

 

0,0177 

 0,0342   

w udziale 

3661/1000

0 

Prószków  - Pomologia 

 trwały zarząd  

  trwały zarząd  

 

  

trwały zarząd  
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1108/2        KW OP1O/00103493/9 

1129/2        KW OP1O/00103493/9 

1131/1        KW OP1O/00103493/9 

1125/1        KW OP1O/00103493/9 

1125/7        KW OP1O/00103493/9 

1125/8        KW OP1O/00103493/9 

1125/6        KW OP1O/00103493/9 

1122/5        KW OP1O/00103493/9 

1122/6        KW OP1O/00103493/9 

1124/5        KW OP1O/00103493/9 

1124/6        KW OP1O/00103493/9 

1128/1        KW OP1O/00103493/9 

1122/12      KW OP1O/00103493/9 

1122/14      KW OP1O/00103493/9 

1122/16      KW OP1O/00103493/9 

  1,5981 

  7,6366 

  5,2055 

14,6845 

  0,0010 

  1,7889 

  4,9873 

16,9052 

  2,3715 

  2,5107 

  1,4616 

  3,2312 

  8,5770 

  1,1831 

  0,1459 

  9,6599 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

10. Powiat Opolski 

  

836/4           KW OP1O/00099752/1 

836/12         KW OP1O/00099752/1 

838/2           KW OP1O/00099752/1 

839/2           KW OP1O/00099752/1 

839/3           KW OP1O/00099752/1 

839/4           KW OP1O/00099752/1             

 

891               KW OP1O/00058067/3 

  

 

 

 

 

 

 

515/1           KW OP1O/00083488/4 

 

 

257/2            KW OP1O/00117827/1 

 

0,0194 

0,0788 

0,0149 

0,0444 

0,0078 

1,2061 

 

0,1506  

  

 

 

 

  

 

 

  0,1069 

 

  

0,6672 

 

  

Niemodlin   ul. Zamkowa  

  

Na działce   836/12  

znajduje się    budynek 

użytkowy   który  wraz z 

gruntem niezbędnym   

pozostaje w dzierżawie 

Opolskiego Centrum  

Ratownictwa Medycznego.   

Niemodlin ul. Wojska Pol. 

5   działka nr 891 

Przychodnia  

- dzierżawa lokali -usługi 

medyczne  i inne 

niezwiązane z usługami 

medycznymi. 

- trwały zarząd lokalu 

użytkowego ustanowiony 

na rzecz Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej  związanego 

w udziale 4156/10000 cz. 

Niemodlin   

-dz. 515/1 przeznaczona w 

mpzp.pod zabudowę 

mieszkalno-usługową  

Prószków 

(grunt orny-dzierżawa ) 
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700/127        KW OP1O/00140573/5 

 

0.0095 Opole 

- obręb Chmielowice 

Na działce znajduje się 

kiosk handlowy 

stanowiący własność osoby 

fizycznej – dzierżawa   

78/5              KW  OP1O/00042162/4 

 

 

  

0,2344 

 

 

  

Ozimek ul. Częstochowska 

31 – budynek usługowo-

szpitalny  

usługi medyczne i inne 

niezwiązane ze 

świadczeniami 

zdrowotnymi (dzierżawa 

lokali) 

 

11. Powiat Opolski-siedziba  

Starostwa Powiatowego 

w Opolu  

115/15         KW  OP1O/00076625/5 

 

 

115/16          KW  OP1O/00076625/5 

0,0055 w 

udziale 

752/10000 

0,2565 w 

udziale 

752/10000 

Opole Pl. Wolności 7/8 

- pomieszczenia  użytkowe 

stanowiące własność 

Powiatu Opolskiego 

związane z udziałem i są 

wykorzystywane na 

potrzeby   Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 

Części wspólne 

nieruchomości są we 

współwłasności z Gminą 

Opole. 

12. 

 

 

Powiat Opolski 2/16              KW  OP1O/00078185/2 

 

0,1588   Opole ul. Książąt Op.27 

Lokale w budynku oddane 

są  w trwały zarząd dla 

jednostek  powiatu : 

-Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu - w 

udz. 2847/10.000cz. 

-Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Opolu  

w udz .2117/10.000 cz. 

-Powiatowego Centrum 

Pomocy  

Rodzinie w Opolu  

w udz.2239/10.000 cz. 

Pozostałe pomieszczenia 

wykorzystywane są na 

potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 

 

13. Powiat Opolski-siedziba 

Starostwa Powiatowego 

w Opolu 

469               KW OP1O/00096464/4 0,5736 

w udziale 

73/1000 

Niemodlin 

ul. Boh. Powstań  Śl. 37 

- pomieszczenia użytkowe 

stanowiące własność 

Powiatu Opolskiego – 

związane z udziałem  i są 

wykorzystywane na 

potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Opolu i 

Urzędu Miejskiego w 

Niemodlinie. 
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 14.  Zarząd Dróg 

Powiatowych 

Opole  

ul. Książąt Opolskich 27 

-drogi powiatowe- 

GMINA DOBRZEŃ WIELKI 

 

 

245               KW OP1O/00111984/7 

 

 

2,8100 

 

Kup 

trwały zarząd  

 

 

722/253        KW OP1O/00111984/7 

1338/253      KW OP1O/00111984/7 

244               KW OP1O/00111984/7 

 

0,4195 

0,3543 

1,3100 

Chróścice    

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

1121/206      KW OP1O/00139307/0 

1108/206      KW OP1O/00139307/0 

697/209        KW OP1O/00139307/0 

915/134        KW OP1O/00139307/0 

66                 KW OP1O/00139307/0 

 

0,0045 

0,0060 

0,3859 

0,1210 

0,1350 

Dobrzeń Wielki 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

GMINA CHRZĄSTOWICE 

 

 

478/84        KW OP1O/00101771/8 

480/84        KW OP1O/00101771/8 

383/32        KW OP1O/00101771/8 

499/32        KW OP1O/00101771/8 

503/37        KW OP1O/00101771/8 

487/21        KW OP1O/00101771/8 

536/11        KW OP1O/00101771/8 

539/86        KW OP1O/00139638/9 

534/82        KW OP1O/00139638/9 

682/239      KW OP1O/00139638/9 

552/75        KW OP1O/00139638/9 

 

0,0325 

0,0121 

0,0252 

0,2912 

0,0024 

0,0060 

0,0630 

0,0496 

0,2399 

0,0210 

0,0230 

Dębie   

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

795/10        KW OP1O/00135561/0 

853/10        KW OP1O/00135561/0 

 

0,0440 

0,1407 

 

Niwki 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

867/223      KW OP1O/00101771/8 

761/131      KW OP1O/00139638/9 

1193/222    decyzja Wojewody 

1195/220    decyzja Wojewody 

1210/94      KW OP1O/00139638/9 

1211/94      KW OP1O/00139638/9 

1206/94      KW OP1O/00139638/9 

1208/94      KW OP1O/00139638/9 

1204/94      KW OP1O/00139638/9 

1201/8        KW OP1O/00139638/9 

1224/97      KW OP1O/00139638/9 

753/195      KW OP1O/00139638/9 

853/87        KW OP1O/00139638/9 

870/223      KW OP1O/00139638/9 

1185/223    KW OP1O/00139638/9 

1216/83      KW OP1O/00139638/9 

1218/76      KW OP1O/00139638/9 

 

0,0202 

0,0361 

0,0433 

0,0061 

0,0006 

0,0026 

0,0077 

0,0007 

0,0131 

0,0040 

0,8928 

0,3585 

0,2480 

0,1647 

0,0837 

0,0147 

0,0132 

 

Dębska Kuźnia 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

1067/150   KW OP1O/00101771/8 

1050/39     KW OP1O/00101771/8 

 

0,0074 

0,0356 

Daniec  

trwały zarząd  

trwały zarząd  
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1065/151   KW OP1O/00101771/8 

626/54       KW OP1O/00101771/8 

935/234     KW OP1O/00116770/9 

1150/39     KW OP1O/00141971/2 

1063/153   KW OP1O/00141971/2 

1069/154   KW OP1O/00141971/2 

1070/154   KW OP1O/00141971/2 

1121/267   KW OP1O/00141971/2 

1123/268   KW OP1O/00141971/2 

1187/14     decyzja    

0,0777 

0,0229 

0,0049 

0,0046 

0,0554 

0,0003 

0,0158 

0,0604 

0,0131 

0,0135 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

 

 

783/39      KW OP1O/00151408/8  

795/262    KW OP1O/00151408/8 

797/219    KW OP1O/00151408/8 

799/220    KW OP1O/00151408/8 

801/221    KW OP1O/00151408/8 

 

0,1198 

0,0066 

0,0250 

0,0446 

0,0589 

Dąbrowice 

trwały zarząd  

  

 

 

854/222     KW OP1O/00138215/1 

984/250     KW OP1O/00138215/1 

986/251     KW OP1O/00138215/1 

992/252     KW OP1O/00138215/1 

170/33       KW OP1O/00138215/1 

1019/451   KW OP1O/00138215/1 

194/43       KW OP1O/00138215/1 

196/34       KW OP1O/00138215/1 

192/44       KW OP1O/00138215/1  

62/1           KW OP1O/00138215/1 

 

 

0,2307 

0,1000 

0,1000 

0,0137 

0,0200 

0,0100 

0,0173 

0,0168 

0,0080 

2,7300 

 

Falmirowice 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

 

372/170      KW OP1O/00130907/3 

9/1              KW OP1O/00084493/9 

 

0,3764 

0,3562 

Lędziny 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

2007/276    KW OP1O/00138215/1   

17/1            KW OP1O/00084493/9 

 

2,1594 

0,5784 

Suchy Bór 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

GMINA DĄBROWA 

 

 

373            KW OP1O/00115823/9 

83              KW OP1O/00115823/9 

190/1         KW OP1O/00115823/9 

497            KW OP1O/00115823/9 

43              KW 53975 

 

 

2,5300 

1,4100 

2,4600 

2,7400 

0,2000 

 

 

Dąbrowa   

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

- obwód drogowy 

trwały zarząd  

 

 

539/102     KW OP1O/00115823/9 

413/235     decyzja Wojewody 

72/3           decyzja Wojewody 

 

2,6958 

0,0956 

0,5540 

Chróścina   

trwały zarząd  

 

 

668             KW OP1O/00115823/9 

239             KW OP1O/00115823/9 

  

 

0,8000 

0,6900 

 

Karczów  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

GMINA ŁUBNIANY 

 

 

139/37          KW OP1O/00114748/2 

 

0,0043 

Biadacz   

trwały zarząd  



100 

 

817/177        KW OP1O/00114748/2 

66                 KW OP1O/00114748/2 

299               KW OP1O/00114748/2 

260/193        KW OP1O/00129229/6 

5                   KW OP1O/00129229/6 

87                 KW OP1O/00129229/6 

99                 KW OP1O/00129229/6 

296               KW OP1O/00139307/0 

 

0,8257 

0,3000 

1,5500 

0,4040 

0,1180 

0,6440 

0,4590 

1,2500   

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

2014/90         KW OP1O/00117250/5 

1473/89         KW OP1O/00114748/2 

1474/83         KW OP1O/00114748/2 

149/26           KW OP1O/00114748/2 

2036/439       KW OP1O/00114748/2 

2030/98         KW OP1O/00114748/2 

2028/91         KW OP1O/00114748/2 

144/25           KW OP1O/00114748/2 

2034/111       KW OP1O/00114748/2 

151/27           KW OP1O/00114748/2 

262                KW OP1O/00114748/2 

1701/118       KW OP1O/00114748/2 

 

1767/92         KW OP1O/00114748/2 

1768/92         KW OP1O/00114748/2 

1967/77         KW OP1O/00114748/2 

1969/57         KW OP1O/00114748/2  

118/38           KW OP1O/00114748/2 

120/38           KW OP1O/00114748/2 

121/112         KW OP1O/00114748/2 

135/39           KW OP1O/00114748/2 

109/37           KW OP1O/00114748/2 

123/10           KW OP1O/00114748/2  

268                KW OP1O/00114748/2 

156/19           KW OP1O/00114748/2  

1481/325       KW OP1O/00131454/9   

1486/333       KW OP1O/00131454/9 

1966/310       KW OP1O/00131454/9  

2155/226       KW OP1O/00131454/9  

35                  KW OP1O/00131454/9  

170/36           KW OP1O/00131454/9  

1735/438       KW OP1O/00131454/9 

176/6             KW OP1O/00131454/9 

 

0,5346 

0,1098 

0,2168 

0,0353 

0,0133 

0,0576 

0,2924 

0,0575 

0,0560 

0,0208 

1.8000 

0,2082 

 

0,2330 

0,1200 

0,0074 

0,0098 

0,1300 

0,2869 

0,1300 

0,0033 

0,5650 

0,0044 

0,2900 

0,0020 

0,1737 

0,9444 

0,5553 

0,0545 

0,0030 

0,0216 

0,0480 

0,0033 

Brynica   

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

 

119                 KW OP1O/00153918/0 

178                 KW OP1O/00153918/0 

 

0,4300 

1.1000 

Dąbrówka Łubniańska 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

383/63             KW OP1O/00114748/2 

385/63             KW OP1O/00114748/2 

496                  KW OP1O/00114748/2 

87/27               KW OP1O/00114748/2 

823/246           KW OP1O/00114748/2 

492/160           KW OP1O/00114748/2 

481/60             KW OP1O/00114748/2 

499/61             KW OP1O/00114748/2 

 

0,1600 

0,2600 

0,1000 

0,6200 

0,5515 

0,8717 

0,1236 

0,0326 

Jełowa    

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  
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116/5               KW OP1O/00117250/5 

225/108           KW OP1O/00114748/2 

226/108           KW OP1O/00114748/2 

323/147           KW OP1O/00114748/2 

316/147           KW OP1O/00114748/2 

407/51             KW OP1O/00117250/5 

349/149           KW OP1O/00117250/5 

350/29             KW OP1O/00117250/5 

351/29             KW OP1O/00117250/5 

471/149           KW OP1O/00117250/5 

480/148           KW OP1O/00117250/5 

691/139           KW OP1O/00117250/5  

406/139           KW OP1O/00117250/5 

202                  KW OP1O/00117250/5 

251/139           KW OP1O/00131498/9 

252/139           KW OP1O/00131498/9 

253/144           KW OP1O/00131498/9 

254/144           KW OP1O/00131498/9 

282/101           KW OP1O/00131498/9 

321/147           KW OP1O/00131498/9  

474/38             KW OP1O/00117250/5 

477/37             KW OP1O/00117250/5 

 

0,0870 

0,6952 

0,0012 

0,0002 

1,5815 

0,0358 

0,0130 

0,1590 

0,0360 

0,3100 

0,2200 

1,1269 

0,5111 

1,0360 

0,0001 

0,0007 

0,0001 

0,0005 

0,0008 

0,0003 

0,0616 

0,0392 

Luboszyce 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

477/77             KW OP1O/00114748/2 

439/64             KW OP1O/00114748/2 

441/63             KW OP1O/00114748/2 

591/59             KW OP1O/00114748/2 

424/90             KW OP1O/00114748/2 

442/131           KW OP1O/00114748/2 

444/84             KW OP1O/00114748/2 

496/131           KW OP1O/00114748/2 

552/73             KW OP1O/00114748/2 

151/60             KW OP1O/00114748/2 

152/6               KW OP1O/00114748/2 

154/7               KW OP1O/00114748/2 

463/70             KW OP1O/00114748/2 

465/71             KW OP1O/00114748/2 

483/77             KW OP1O/00114748/2 

489/80             KW OP1O/00114748/2 

491/81             KW OP1O/00114748/2 

588/48             KW OP1O/00114748/2 

453/69             KW OP1O/00114748/2 

425/61             KW OP1O/00114748/2 

495/131           KW OP1O/00139307/0 

79                    KW OP1O/00139307/0 

423/61             KW OP1O/00114748/2 

445/66             KW OP1O/00114748/2 

447/68             KW OP1O/00114748/2 

340/79             KW OP1O/00036834/1 

429/61             KW OP1O/00036834/1 

433/62             KW OP1O/00036834/1 

437/62             KW OP1O/00036834/1 

594/46             KW OP1O/00036834/1 

 

0,0034 

0,0073 

0,0066 

0,0168 

0,0445 

0,0770 

0,0269 

1,7800 

0,0654 

0,0330 

0,0260 

0,0317 

0,0017 

0,0027 

0,0030 

0,0044 

0,0087 

0,3896 

0,0048 

0,0063 

0,0960 

0,1630 

0,0226 

0,0039 

0,0124 

0,0134 

0,0069 

0,0230 

0,0090 

0,0701 

Masów  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd  

 

198/114           KW OP1O/00114748/2 

202/114           KW OP1O/00114748/2 

204/114           KW OP1O/00114748/2 

 

1,6341 

0,0020 

0,0024 

Kępa 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  
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127/1               KW OP1O/00114748/2 

148/98             KW OP1O/00114748/2 

149/98             KW OP1O/00114748/2 

237/9               KW OP1O/00114748/2 

314/9               KW OP1O/00114748/2 

241/152           KW OP1O/00114748/2 

246/152           KW OP1O/00114748/2 

247/152           KW OP1O/00114748/2 

248/152           KW OP1O/00114748/2 

249/152           KW OP1O/00114748/2 

250/152           KW OP1O/00114748/2 

251/154           KW OP1O/00114748/2 

253/154           KW OP1O/00114748/2 

254/154           KW OP1O/00114748/2 

129/98             KW OP1O/00143360/0 

363/1               KW OP1O/00143360/0 

365/98             KW OP1O/00143360/0 

367/98             KW OP1O/00143360/0 

369/8               KW OP1O/00143360/0 

370/8               KW OP1O/00143360/0 

371/9               KW OP1O/00143360/0 

373/10             KW OP1O/00143360/0 

375/11             KW OP1O/00143360/0 

377/7               KW OP1O/00143360/0 

380/7               KW OP1O/00143360/0 

382/7               KW OP1O/00143360/0 

469/151           KW OP1O/00143360/0 

135/12             KW OP1O/00143360/0 

0,0004 

0,1872 

0,0236 

0,0023 

0,2310 

0,7821 

0,0005 

0,0008 

0,0001 

0,0011 

0,0003 

0,0010 

0,0007 

0,0003 

0,0158 

0,0054 

0,0045 

0,0014 

0,0247 

0,0012 

0,0075 

0,0077 

0,0116 

0,0845 

0,0050 

0,0025 

0,0275 

0,0172 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

332/8               KW OP1O/00114748/2 

332/10             KW OP1O/00114748/2 

1172                KW OP1O/00036834/1 

  

 

0,1387 

4,1340 

0,5190 

  

Łubniany 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd 

 

GMINA  KOMPRACHCICE 

 

 

1595                KW OP1O/00115823/9 

1557/1             KW OP1O/00115823/9 

1657                KW OP1O/00115823/9 

631/1               KW OP1O/00115823/9 

631/2               KW OP1O/00115823/9 

631/3               KW OP1O/00115823/9 

513/2               KW OP1O/00131093/0 

710                  KW OP1O/00131093/0 

 

0,4400 

0,3116 

0,5180 

0,0358 

0,0619 

0,1839 

0,1260 

1,3617 

Komprachcice - 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

687/3               KW OP1O/00097461/0 

254                  decyzja Wojewody 

501/255           decyzja Wojewody 

506/256           decyzja Wojewody 

569/29             decyzja Wojewody 

616/27             decyzja Wojewody 

746/250           decyzja Wojewody 

 

0,0279 

0,6860 

0,1290 

0,1908 

0,0090 

0,0070 

0,9759 

 

Domecko 

trwały zarząd  

 

304                  decyzja Wojewody 

305                  decyzja Wojewody 

306                  decyzja Wojewody 

0,3024 

0,0765 

0,4663 

Dziekaństwo 

 

20/2                 KW OP1O/00115823/9 

5/1                   KW OP1O/00115823/9 

 

1,2100 

0,0442 

Ochodze-  

trwały zarząd  

trwały zarząd  
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172/9               KW OP1O/00131093/0 

94                    KW OP1O/00131093/0 

862/70             KW OP1O/00131093/0 

973/12             decyzja Wojewody   

975/12             decyzja Wojewody 

 

0,2456 

0,7150 

0,3086 

0,6470 

0,2162 

Osiny 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

1376               KW OP1O/00115823/9 

205/1              decyzja Wojewody 

205/2              decyzja Wojewody 

963/2              decyzja Wojewody 

 

0,8710 

1,4500 

0,6430 

0,9739 

Polska Nowa Wieś 

trwały zarząd  

 

 

 

 

 

269                 KW OP1O/00115823/9 

267/106          KW  OP1O/00134206/7 

269/107          KW  OP1O/00134206/7 

 

0,8300 

0,0006 

0,0029 

Wawelno 

trwały zarząd  

 

 

GMINA OZIMEK 

 

913                 KW OP1O/00130966/4 

 

 

2,2600 

 

Grodziec 

trwały zarząd  

 

  

620/114          KW OP1O/00116769/9 

630/141          KW OP1O/00116769/9 

632/142          KW OP1O/00116769/9 

678/288          KW OP1O/00116769/9 

682/284          KW OP1O/00116769/9 

684/285          KW OP1O/00116769/9 

686/283          KW OP1O/00116769/9 

716/209          KW OP1O/00116769/9      

718/210          KW OP1O/00116769/9   

702/201          KW OP1O/00116769/9 

673/289          KW OP1O/00116769/9 

675/288          KW OP1O/00116769/9 

676/288          KW OP1O/00116769/9 

692/163          KW OP1O/00116769/9 

696/165          KW OP1O/00116769/9 

698/165          KW OP1O/00116769/9 

722/216          KW OP1O/00116769/9 

624/120          KW OP1O/00116769/9 

11                   KW OP1O/00130966/4 

124/12            KW OP1O/00130966/4 

198/3              KW OP1O/00130966/4 

626/136          KW OP1O/00130966/4 

628/137          KW OP1O/00130966/4 

634/143          KW OP1O/00130966/4 

  

0,0047 

0,0033 

0,0036 

0,0049 

0,0004 

0,0012 

0,0471 

0,0037 

0,0026 

0,0012 

0,0038 

0,0024 

0,0003 

0,0095 

0,0089 

0,0031 

0.0034 

0,0140 

0,2660 

0,0896 

0,3400 

 0,0092 

0,0094 

0,0039 

Chobie 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

 

 

744/78             KW OP1O/00116769/9 

186/1               KW OP1O/00130966/4 

 

 

0,1914 

0,7900 

 

Biestrzynnik 

trwały zarząd 

trwały zarząd  
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757/7               KW OP1O/00116769/9 

1108/3             KW OP1O/00101771/8 

475/246           KW OP1O/00031895/1 

1116/5             KW OP1O/00116769/9 

607/49             KW OP1O/00031895/1 

610/49             KW OP1O/00031895/1 

1113/4             KW OP1O/00031895/1 

584/51             KW OP1O/00135956/6 

1230/10           KW OP1O/00142573/9 

249/155           KW OP1O/00142573/9 

255/168           KW OP1O/00142573/9 

256/169           KW OP1O/00142573/9 

260/170           KW OP1O/00142573/9 

263/176           KW OP1O/00142573/9 

399/89             KW OP1O/00142573/9 

409/107           KW OP1O/00142573/9 

428/107           KW OP1O/00142573/9 

434/93             KW OP1O/00142573/9 

1147/174         KW OP1O/00144771/1 

1145/148         KW OP1O/00144771/1 

1143/147         KW OP1O/00144771/1 

1141/148         KW OP1O/00144771/1 

1139/151         KW OP1O/00144771/1 

1137/152         KW OP1O/00144771/1 

1135/107         KW OP1O/00144771/1 

478/107           KW OP1O/00144771/1 

479/107           KW OP1O/00144771/1 

480/107           KW OP1O/00144771/1 

693/36             KW OP1O/00031895/1 

 

0,0538 

0,0880 

0,0324 

0,0350 

0,0337 

0,0272 

0,0870 

0,0323 

0,0134 

0,0283 

0,0009 

0,1779 

0,0566 

0,0198 

0,0500 

0,0379 

1,1000 

0,0124 

0,0057 

0,0075 

0,0318 

0,0396 

0,0029 

0,0789 

0,0134 

0,0005 

0,0027 

0,0115 

0,0037 

Krasiejów 

trwały zarząd  

 trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd     

trwały zarząd     

trwały zarząd     

trwały zarząd     

  

 

679/63             KW OP1O/00117249/5 

681/60             KW OP1O/00117248/8 

718/65             KW OP1O/00116769/9 

1021/67           KW OP1O/00117249/5 

1013/74           KW OP1O/00117249/5  

1011/73           KW OP1O/00117249/5 

 

0,1070  

0,0574 

0,1067 

0,0642 

0,0131 

0,0238 

Krzyżowa Dolina 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

369/7               KW OP1O/00135854/1 

397/51             KW OP1O/00143363/1 

395                  KW OP1O/00135854/1 

396                  KW OP1O/00135854/1 

 

0,2118 

0,1191 

0,4745 

1,6326 

Ozimek 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

GM.POPIELÓW 

 

 

43/1                KW OP1B/00040969/4 

43/2                KW OP1B/00040969/4 

44/1                KW OP1B/00040969/4 

408                 KW OP1B/00040969/4 

434                 KW OP1B/00040969/4 

513                 KW OP1B/00040969/4 

584                 KW OP1B/00040969/4 

44/2                KW OP1B/00040969/4 

44/3                KW OP1B/00040969/4 

221/1              KW OP1B/00041005/6 

221/2              KW OP1B/00041005/6 

 

1,2700 

1,9000 

3,7700 

1,1300 

0,5500 

1,0400 

1,5600 

2,6000 

1,4400 

2,1500 

0,3600 

Karłowice 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

28/2                KW OP1B/00041005/6 3,0148 Kurznie 
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421                 KW OP1B/00041005/6 

294                 KW OP1B/00041119/8 

1,0600 

2,0300 

 

 

 

 

350               KW OP1B/00038044/7 

293               KW OP1B/00038044/7 

292               KW OP1B/00038044/7 

451               KW OP1B/00044561/2 

 

2,8500 

0,4400 

0,3700 

0,5300 

Lubienia   

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

45                 KW OP1B/00040969/4 

 

0,4300 

Stare Kolnie  

trwały zarząd  

 

69                 KW OP1B/00038044/7 

173               KW OP1B/00038044/7 

285/1            KW OP1B/00038044/7 

285/7            KW OP1B/00038044/7 

277/1            KW OP1B/00050188/8   

278/1            KW OP1B/00050188/8   

18/1              KW OP1B/00050188/8   

54/1              KW OP1B/00050188/8  

55/1              KW OP1B/00050188/8   

155/1            KW OP1B/00050188/8   

156/1            KW OP1B/00050188/8   

166/4            KW OP1B/00050188/8   

167/1            KW OP1B/00050188/8   

171/1            KW OP1B/00050188/8   

172/1            KW OP1B/00050188/8  

178/1            KW OP1B/00050188/8   

212/1            KW OP1B/00050188/8    

390/1            KW OP1B/00050188/8   

393/1            KW OP1B/00050188/8   

 

 

0,6900 

0,2040 

1,4208 

0,9505 

0,0029 

0,0032 

0,0129 

0,0312 

0,0010 

0,0113 

0,0026 

0,0090 

0,0178 

0,0219 

0,0097 

0,0020 

0,0085 

0,0104 

0,0258 

Stare Siołkowice 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

1348/169      KW OP1B/00044561/2 

675/169        KW OP1B/00044561/2 

677/169        KW OP1B/00044561/2 

678/169        KW OP1B/00044561/2 

1054/92        KW OP1B/00044561/2 

669/169        KW OP1B/00044561/2 

671/169        KW OP1B/00044561/2 

672/169        KW OP1B/00044561/2 

674/169        KW OP1B/00044561/2 

 

 

1,2454 

0,0003 

0,0327 

0,0009 

1,6409 

0,0030 

0,0040 

0,0030 

0,0010 

 

Popielów 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

194               KW OP1B/00044561/2 4,1000 

 

Nowe Siołkowice 

trwały zarząd  

 

296/1            KW OP1B/00044561/2 

296/2            KW OP1B/00044561/2 

 

4,3100 

2,2100 

 

Kaniów  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

505               KW OP1B/00040969/4 

56                 KW OP1B/00040969/4 

65                 KW OP1B/00040969/4 

117               KW OP1B/00040969/4 

2,6900 

0,9500 

1,1300 

1,4700 

Kuźnica Katowska  

2                   KW OP1B/00040969/4  

45                 KW OP1B/00042619/0 

45/1              KW OP1B/00042619/0 

0,3800 

1,1900 

0,4800 

Stobrawa 

                                              GMINA PRÓSZKÓW 
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362               decyzja Wojewody 0,9660 Nowa Kuźnia 

GMINA MURÓW 

 

 

561/122         KW OP1U/00085894/2 

563/123         KW OP1U/00085894/2 

 

0,0068 

0,0256 

Dębiniec  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

216/1              KW 74056 

363                 KW 74056 

 

0,0757 

0,0509 

 

Zagwiździe 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

1037/217       KW OP1U/00084980/5 

1039/218       KW OP1U/00084980/5 

1041/122       KW OP1U/00084980/5 

322/14           KW OP1U/00084980/5 

318/15           KWOP1U/00084980/5 

320/15           KW OP1U/00084980/5 

209/47           KW OP1U/00036290/0 

304/55           KW OP1U/00084980/5 

416/37           KW OP1U/00084980/5 

419/57           KW OP1U/00084980/5 

421/58           KW OP1U/00084980/5 

424/59           KW OP1U/00084980/5 

426/60           KW OP1U/00084980/5 

430/67           KW OP1U/00084980/5 

433/68           KW OP1U/00084980/5 

434/69           KW OP1U/00084980/5 

436//71          KW OP1U/00084980/5 

456/142         KW OP1U/00084980/5 

471/135         KW OP1U/00084980/5 

472/135         KW OP1U/00084980/5 

476/133         KW OP1U/00084980/5 

481/129         KW OP1U/00084980/5 

485/124         KW OP1U/00084980/5 

487/123         KW OP1U/00084980/5 

492/118         KW OP1U/00084980/5 

497/117         KW OP1U/00084980/5 

508/102         KW OP1U/00084980/5 

510/102         KW OP1U/00084980/5 

511/102         KW OP1U/00084980/5 

514/102         KW OP1U/00084980/5 

547/102         KW OP1U/00084980/5 

1007/140       KW OP1U/00084980/5 

50                  KW  OP1U/00084980/5 

1062/219       KW  OP1U/00084980/5 

1059/118       KW  OP1U/00084980/5 

 

 

0,0006 

0,0227 

0,1266 

0,0167 

0,0348 

0,0257 

0,1723 

0,2404 

0,0078 

0,0212 

0,0217 

0,0297 

0,0071 

0,0267 

0,0305 

0,0147 

0,0069 

0,0929 

0,0010 

0,0002 

0,0001 

0,0087 

0,0075 

0,0068 

0,0020 

0,0015 

0,4446 

0,0016 

0,0027 

0,0225 

0,0002 

0,0069 

0,2500 

0,2167 

0,0042 

Stare Budkowice 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

18/2              decyzja Wojewody  

149               decyzja Wojewody 

94                 decyzja Wojewody 

100               decyzja Wojewody 

2,2000 

0,9600 

0,6700 

0,1300 

Święciny 

 

 

 

 

 

GMINA NIEMODLIN 

 

   Gościejowice 
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99/6              KW OP1O/00127282/1     

139               KW OP1O/00127282/1    

230/1            KW OP1O/00127282/1   

150               KW OP1O/00119111/3 

0,7100 

0,4400 

1,9382 

3,0200 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

235/2            KWOP1O/00127282/1        

257               KWOP1O/00127282/1      

47                 KWOP1O/00127282/1        

335               KWOP1O/00127282/1    

337/1            KWOP1O/00127282/1    

 

0,0700 

2,6700 

2,1500 

0,3000 

0,0400 

Grodziec 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

117                KW OP1O/00144732/6 

118                KW OP1O/00144732/6 

466                KW OP1O/00144732/6 

548/1             KW OP1O/00145707/9 

 

3,0600 

0,7400 

2,8600 

0,0429 

 

Gracze 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

 

6                    KW OP1O/00144732/6 

5                    KW OP1O/00144732/6 

119                KW OP1O/00144732/6 

 

 

0,6700 

0,3100 

1,3800 

 

Góra 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

 

158                KW OP1O/00115823/9 

282                decyzja Wojewody 

 

3,5400 

2,2200 

Lipno  

trwały zarząd 

 

229/1             KW OP1O/00115823/9 

239                KW OP1O/00115823/9 

 

1,9000 

1,6600 

Jaczowice  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

173/12           KW OP1O/00139974/6 

 

96                  KW OP1O/00152284/9 

95/6               decyzja Wojewody 

200                KW OP1O/00152284/9 

185                KW OP1O/00152284/9 

15/2               KW OP1O/00129874/2 

134/4             KW OP1O/00129874/2 

262                KW OP1O/00129874/2 

 

0,4799 

 

0,2800 

0,1055 

0,7000 

2,7800 

2,2232 

3,1134 

2,6700 

Magnuszowice –  

stanowisko do ważenia 

pojazdów 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

 

66/2               KW OP1O/00152284/9 

 

0,1900 

Magnuszowiczki 

trwały zarząd 

 

31/4               KW OP1O/00144732/6 

6/1                 KW OP1O/00144732/6 

6/2                 KW OP1O/00144732/6              

 

0,9948 

0,2577 

1,5823 

Molestowice 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

 

102                KWOP1O/00127282/1    

 

1,8200 

Michałówek 

trwały zarząd 

70                  KW OP1O/00144732/6 3,8200 Piotrowa 

trwały zarząd  

 

88                  KW OP1O/00144732/6  

 

1,3700 

Rogi 

trwały zarząd  

 

31/2               KW OP1O/00145707/9 

30/2               KW OP1O/00145707/9 

29/1               KW OP1O/00145707/9 

29/3               KW OP1O/00145707/9 

162/2             KW OP1O/00145707/9 

 

0,2337 

0,7899 

0,0013 

0,0497 

0,0223 

Rutki 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  
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193/2             KW OP1O/00145707/9 

194/2             KW OP1O/00145707/9 

33/2               KW OP1O/00145707/9 

152/2             KW OP1O/00145707/9 

34/4               KW OP1O/00145707/9 

34/6               KW OP1O/00145707/9 

0,1460 

0,1102  

0,2395 

0,0329 

0,2483 

0,1816 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

188                KW OP1O/00119111/3 2,3600 Rzędziwojowice 

 

190                KW OP1O/00144732/6 

191/1             KW OP1O/00144732/6 

212/2             KW OP1O/00144732/6  

 

0,5800 

0,6800 

0,6024 

Sarny Wielkie 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

63/1               KW OP1O/00144732/6 

102                  KW OP1O/00129874/2 

114                  KW OP1O/00129874/2 

154/1               KW OP1O/00119111/3 

155                  KW OP1O/00119111/3 

174                  KW OP1O/00119111/3 

169/2               KW OP1O/00119111/3 

 

0,7500 

1,4800 

3,3600 

0,0300 

0,1200 

1,2700 

0,1000 

Szydłowiec Śląski 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

198/2               decyzja Wojewody 

203                  decyzja Wojewody 

1180                decyzja Wojewody 

1017                KW OP1O/00119111/3 

0,6077 

0,2534 

2,8281 

0,6092 

Miasto Niemodlin 

GMINA TURAWA 

 

 

414/174           KW OP1O/00131431/2 

89/17               KW OP1O/00131431/2 

90/18               KW OP1O/00131431/2 

 

0,4520 

0,6042 

0,5139 

Osowiec 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

2008/256         KW OP1O/00101771/8 

2009/256         KW OP1O/00101771/8 

1115/334         KW OP1O/00101771/8 

1187/291         KW OP1O/00101771/8 

1189/292         KW OP1O/00101771/8 

1191/293         KW OP1O/00101771/8 

1193/294         KW OP1O/00101771/8 

1209/335         KW OP1O/00101771/8 

1701/95           KW OP1O/00101771/8 

1702/89           KW OP1O/00101771/8 

1693/228         KW OP1O/00101771/8 

1694/228         KW OP1O/00101771/8 

1936/229         KW OP1O/00101771/8 

2305/229         KW OP1O/00101771/8 

2394/229         KW OP1O/00101771/8 

1190/90           KW OP1O/00141689/8 

1213/207         KW OP1O/00141689/8 

2005/207         KW OP1O/00141689/8 

1122/290         KW OP1O/00141689/8 

2422/90           KW OP1O/00141689/8 

1207/315         KW OP1O/00141770/3 

1205/316         KW OP1O/00141770/3 

1242/274         KW OP1O/00141770/3  

2017/229         KW OP1O/00141770/3 

1017/300         KW OP1O/00141770/3 

2078/312         KW OP1O/00153763/8  

 

0,1630 

0,1570 

0,1120 

0,0217 

0,0362 

0,0369 

0,0396 

0,0583 

0,3930 

0,0077 

0,0444 

0,0703 

0,0041 

0,0413 

0,0232 

3,2895 

0,0183 

1,9541 

0,7881 

0,0098 

0,0132 

0,0232 

0,0222 

0,3573 

0,3012 

0,1200 

Kotórz Mały 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  
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4                      KW OP1O/00131291/8  

 

0,4980 

Kotórz Wielki 

trwały zarząd  

 

532/162           KW OP1O/00101771/8 

92                    KW OP1O/00101771/8 

528/151           KW OP1O/00131431/2 

530/135           KW OP1O/00131431/2 

531/1               KW OP1O/00131431/2 

533/162           KW OP1O/00131431/2 

 

0,0790 

1,1330 

0,4039 

0,3390 

0,8113 

0,0134 

Węgry  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

109                  KW OP1O/00141689/8 

43                    KW OP1O/00141689/8 

83                    KW OP1O/00141689/8 

85                    KW OP1O/00141689/8 

 

3,8300 

1,4200 

0,5200 

2,4500 

Rzędów 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

230                  KW OP1O/00141689/8 

499                  KW OP1O/00141689/8 

5                      KW OP1O/00141689/8 

1123/290         KW OP1O/00141689/8 

166                  KW OP1O/00141689/8 

169                  KW OP1O/00141689/8 

156                  KW OP1O/00141689/8 

223/2               KW OP1O/00143361/7 

225/1               KW OP1O/00143451/5 

226/1               KW OP1O/00143449/8 

227/1               KW OP1O/00143450/8 

124/31             KW OP1O/00143455/3 

573/1               KW OP1O/00131291/8 

23                    KW OP1O/00131291/8 

 

1,0000 

1,5537 

0,2200 

0,3760 

0,8400 

0,5600 

1,3600 

0,0565 

0,0363 

0,0281 

0,0236 

0,3716 

1,3777 

0,3100 

Turawa 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

840/153           KW OP1O/00141689/8 

 

0,6418 

Zawada 

trwały zarząd 

GMINA TARNÓW OPOLSKI 

 

 

 

745/50            KW 91886 

761/68            KW OP1O/00116770/9 

773/69            KW OP1O/00116770/9 

775/75            KW OP1O/00116770/9  

222/73            KW OP1O/00116770/9 

749/56            KW OP1O/00116770/9 

754/64            KW OP1O/00116770/9   

757/64            KW OP1O/00116770/9 

759/68            KW OP1O/00116770/9 

524/235          KW OP1O/00116770/9 

791/84            KW OP1O/00116770/9 

792/84            KW OP1O/00116770/9 

794/85           KW OP1O/00116770/9 

740//39           KW OP1O/00116770/9  

 

0,0549 

0,0090 

0,0071 

0,0769 

0,0963 

0,0747 

0,0547 

0,0131 

0,0145 

0,0044 

0,0053 

0,0005 

0,0124 

0,0291 

Raszowa   

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

  1392/242        KW OP1O/00116770/9 

 

0,0054 

 

Kąty Opolskie 

trwały zarząd  

 

930                KW OP1O/00152545/7            

457/1             KW OP1O/00152546/4 

720/1             KW OP1O/00152546/4 

457/2             KW OP1O/00152546/4 

 

0,1895 

0,7558 

1,5818 

0,2700 

Kosorowice 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  
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720/2             KW OP1O/00152546/4 

793                KW OP1O/00152546/4 

0,6138 

0,1160 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

 

397/34          KW OP1O/00152546/4 

55/13            KW OP1O/00152546/4 

56/6              KW OP1O/00152546/4 

57/6              KW OP1O/00152546/4 

58/6              KW OP1O/00152546/4 

64/12            KW OP1O/00152546/4 

67/15            KW OP1O/00152546/4 

72/9              KW OP1O/00152546/4 

 

 

1.5823 

0,0840 

0,9181 

0,4298 

0,0044 

0,0045 

0,0074 

0,0179 

Miedziana 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

 

 

663/109        KW OP1O/00140122/9 

665/110        KW OP1O/00140122/9 

875/188        KW OP1O/00130891/7 

1480/183      KW OP1O/00130891/7 

 

0,1870 

0,5832 

0,1350 

0,1100 

Nakło 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

2319/172       KW OP1O/00142342/1 

220/18           KW OP1O/00152283/2 

221/18           KW OP1O/00152283/2 

222/18           KW OP1O/00152283/2 

223/18           KW OP1O/00152283/2 

224/18           KW OP1O/00152283/2 

980/139         KW OP1O/00152283/2 

983/195         KW OP1O/00152283/2 

984/195         KW OP1O/00152283/2 

985/195         KW OP1O/00152283/2 

986/195         KW OP1O/00152283/2 

988/195         KW OP1O/00152283/2 

990/195         KW OP1O/00152283/2 

992/195         KW OP1O/00152283/2 

1601/195       KW OP1O/00152283/2 

1666 /3          KW OP1O/00152283/2 

613/139         KW OP1O/00152546/4 

799/355         KW OP1O/00130891/7 

2121/278       KW OP1O/00130891/7 

 

0,0468 

0,0032 

0,0020 

0,0030 

0,0058 

1,7620 

0,0003 

0,0041 

0,0011 

0,0009 

0,0026 

0,0003 

0,0027 

0,0062 

1,6508 

 0,9125 

 0,5450 

0,8390 

0,5530 

Tarnów Opolski 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

 

354  /3           KW OP1O/00152283/2 

  

2,0348 

Walidrogi 

 trwały zarząd  

GMINA TUŁOWICE 

 

 

405/2           KW OP1O/00115823/9 

406              KW OP1O/00115823/9 

73/2             KW OP1O/00115823/9 

124              KW OP1O/00115823/9 

404              KW OP1O/00115823/9 

71/1             KW OP1O/00136025/8 

72/1             KW OP1O/00136025/8 

74/1             KW OP1O/00136025/8 

75/1             KW OP1O/00136025/8 

105/3           KW OP1O/00136025/8 

106/3           KW OP1O/00136025/8 

106/5           KW OP1O/00136025/8 

 

2,8253 

0,0400 

0,6300 

1,0400 

2,2400 

0,0112 

0,0034 

0,0128 

0,1453 

0,0016 

0,0018 

0,0010 

Szydłów  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  
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164              KW OP1O/00115823/9 

106              KWOP1O/00127282/1    

4,2000 

0,7000 

Skarbiszowice 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

   

187/1           KW OP1O/00115823/9 

163              KW OP1O/00115823/9 

624/3           KW OP1O/00115823/9 

 

0,4935 

0,8000 

0,0087 

Tułowice  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

                                  

1.1. Nabyte aktem notarialnym- umowa kupna 

1. 

 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

w Opolu  

ul. Książąt Opolskich 27   

 

 

 

591/1          KW 105909 

592/1          KW 105909 

 

1171/115   OP1O/00139307/0 

1173/115   OP1O/00139307/0 

1179/129   OP1O/00139307/0 

1151/111   OP1O/00139307/0 

1157/114   OP1O/00139307/0 

1159/115   OP1O/00139307/0 

1155/113   OP1O/00139307/0 

1153/112   OP1O/00139307/0 

 

 

 

0,0069 

0,0186 

 

0,0020 

0,0067 

0,0033 

0,0067 

0,0009 

0,0042 

0,0005 

0,0035 

drogi powiatowe  

Polska Nowa Wieś 

gmina Komprachcice 

trwały zarząd  

trwały zarząd 

Dobrzeń Wielki  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

trwały zarząd 

 

1.2. Nabyte aktem notarialnym- umowa darowizny 

 

1. 

 

 

Powiat Opolski  

-zasób nieruchomości 

 

77/19     KW   OP1O/00100197/3 

 

0,3523 

  

 Ozimek ul. 

Częstochowska 31 – 

budynek usługowo-

szpitalny  

usługi medyczne i inne 

niezwiązane ze 

świadczeniami 

zdrowotnymi (dzierżawa 

lokali) 

2. Powiat Opolski  

-zasób nieruchomości 

2/13       KW   OP1O/00078186/9 

2/15       KW   OP1O/00088734/9 

 

0,0120 

0,0676 

 

Opole ul. Książąt 

Opolskich 27 

( parking) 

Wykorzystywanie 

odpowiednio przez 

jednostki jak w pozycji 12     

3. Zarząd Dróg 

Powiatowych 

w Opolu  

ul. Książąt Opolskich 27   

 

 

303/78     KW OP1O/00101771/8 

304/79     KW OP1O/00101771/8 

408/80     KW OP1O/00101771/8 

410/80     KW OP1O/00101771/8 

 

1130/64   KW OP1O/00116769/9 

 

 

0,0795 

0,0146 

0,0084 

0,0009 

 

0,0190 

drogi powiatowe  

WĘGRY –gmina Turawa 

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

trwały zarząd  

Krasiejów 

trwały  zarząd 

 

2. Zestawienie nieruchomości zapisanych w Księgach Wieczystych jako własność Powiatu 

Opolskiego, stanowiących do dnia 1.01.2017r. drogi powiatowe  

  406/92        KW OP1O/00139307/0 

776/92        KW OP1O/00139307/0 

0,0769 

 

Miasto Opole  

Obręb Brzezie  



112 

 

748/92        KW OP1O/00139307/0 

749/92        KW OP1O/00139307/0 

276/17        KW OP1O/00144871/2 

768/160      KW OP1O/00144871/2 

770/161      KW OP1O/00144871/2 

772/161      KW OP1O/00144871/2 

774/164      KW OP1O/00144871/2 

775/92        KW OP1O/00139307/0 

435/92        KW OP1O/00144871/2 

 

2294/202    KW OP1O/00129229/6 

64               KW OP1O/00129229/6 

2607/125    KW  OP1O/00142344/5 

300             KW OP1O/00142344/5 

299             KW OP1O/00139307/0 

2608/292    KW OP1O/00143774/5 

296/1          KW OP1O/00143774/5 

297/17        KW OP1O/00143774/5 

297/19        KW OP1O/00143774/5 

297/22        KW OP1O/00143774/5 

83               KW OP1O/00131092/3 

512/82        KW OP1O/00131092/3 

 

362             KW OP1O/00114748/2 

555             KW OP1O/00114748/2 

556             KW OP1O/00114748/2 

562             KW OP1O/00114748/2 

563             KW OP1O/00114748/2 

564             KW OP1O/00114748/2 

565             KW OP1O/00114748/2 

566             KW OP1O/00114748/2 

567             KW OP1O/00114748/2 

568             KW OP1O/00114748/2 

569             KW OP1O/00114748/2 

570             KW OP1O/00114748/2 

 

289            KW OP1O/00142344/5 

547            KW OP1O/00142344/5 

128/6         KW OP1O/00142344/5 

266            KW OP1O/00139307/0 

365            KW OP1O/00143774/5 

548            KW OP1O/00143774/5 

271/1         KW OP1O/00143774/5 

286/1         KW OP1O/00143774/5 

287/3         KW OP1O/00143774/5 

287/5         KW OP1O/00143774/5 

288/1         KW OP1O/00143774/5 

0,0145 

 

1,3550 

 

1,6171 

 

0,0150 

 

0,0042 

 

0,0032 

 

0,0028 

 

0,0038 

 

0,0094 

 

0,0087 

 

0,3735 

 

0,6640 

 

2,9335 

 

0,7800 

2,9800 

0,0325 

0,1219 

0,0046 

0,0169 

0,4108 

0,0735 

0,3877 

 

0,6399 

0,1348 

0,3000 

0,3931 

0,1214 

0,1849 

0,3060 

0,0356 

0,0469 

0,0050 

0,0095 

0,0461 

 

1,7800 

1,2126 

1.0662 

0,1700 

0,2802 

0,1155 

0,3072 

0,0426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Opole 

Obręb Czarnowąsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Opole  

Obręb Krzanowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Opole 

Obręb Świerkle 
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0,1660 

0,5740 

0,1452 

   

555/60       KW OP1O/00139306/3 

557/61       KW OP1O/00139306/3 

233            KW OP1O/00129230/6 

 

0,0024 

0,0044 

0,5570 

Miasto Opole  

Obręb Wrzoski 

   

701/127     KW OP1O/00131093/0 

89              KW OP1O/00131093/0 

197            KW OP1O/00131093/0 

319/71       KW OP1O/00139983/2 

362/74       KW OP1O/00139983/2 

372/73       KW OP1O/00139983/2 

370/71       KW OP1O/00139983/2 

368/72       KW OP1O/00139983/2 

340/75       KW OP1O/00139983/2 

315/74       KW OP1O/00139983/2 

314/74       KW OP1O/00139983/2 

615/102     KW OP1O/00143363/1 

491/127     KW OP1O/00129230/6 

179            KW OP1O/00129230/6 

590/103     KW OP1O/00129230/6 

609/184     KW OP1O/00129230/6 

 

 

1,2336 

0,4750 

0,5719 

0,0046 

0,0010 

0,0024 

0,0010 

0,0050 

0,0022 

0,0011 

0,0013 

0,0111 

0,1060 

0,4771 

0,4683 

0,2105 

Miasto Opole  

Obręb Chmielowice 

    OGÓŁEM :   405,1737ha 

 

  

3. Grunty Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu wieczystym Powiatu Opolskiego  

Nabyte aktem notarialnym- umowa kupna 

1. Powiat Opolski -siedziba 

Starostwa Powiatowego 

w Opolu 

13/4   KW OP1O/00074300/7 

13/7   KW OP1O/00073634/0 

13/9   KW OP1O/00073634/0 

0,0483 

0,0216 

0,0031 

Opole     ul. 1 Maja 29  

(siedziba Starostwa)  

-użytkowanie wieczyste 

 

  Razem: 0,0730ha  

4. Wykaz nieruchomości stanowiących własność  Powiatu Opolskiego pozostających  

w odpłatnym używaniu osób fizycznych lub prawnych na podstawie zawartych umów 

dzierżawy wg  stanu na 31 grudnia 2018r. 

 

1. NIEMODLIN 

ul. Wojska Polskiego  nr 5 

/Budynek Przychodni – dzierżawa 

pomieszczeń użytkowych / 

 

 

 

 

 

- podstawowa opieka  zdrowotna                                

- poradnia  laryngologiczna        

- pracownia protetyczna       

- kancelaria prawnicza,                                                        

- biuro projektowe, 

- biuro zarządcy nieruchomości 

- poradnie  stomatologiczne 

- gabinet internistyczny 

- gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

- gabinet kosmetyczny 

- wykonywanie badań słuchu, dobór aparatów słuchowych oraz  

   sprzedaż aparatów  słuchowych.  
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NIEMODLIN  ul. Zamkowa  

/Budynek usługowy/ 

 

- Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego  

 

2. OZIMEK 

ul. Częstochowska 31 

 

/Budynek usługowo-szpitalny  

– dzierżawa pomieszczeń 

użytkowych / 

 

- podstawowa opieka  zdrowotna  

- poradnia stomatologiczna  

- poradnia  laryngologiczna           

- diagnostyka laboratoryjna            

  - Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego 

- poradnia skórno -wenerologiczna                     

 -świadczenie usług medycznych  w  tym lecznictwa  

  szpitalnego w ramach  umowy z NFZ 

- poradnia  ginekologiczno- położnicza       

- biuro rachunkowe 

- poradnia zdrowia psychicznego  i  dla osób z problemem   

   alkoholowym  

- poradnia dziecięca 

- poradnia okulistyczna 

- sklep z zaopatrzeniem medycznym     

- wykonywanie badań słuchu, dobór aparatów słuchowych oraz  

   sprzedaż aparatów  słuchowych.  

- poradnia chirurgiczna 

3. PRÓSZKÓW  /grunt rolny/ 

 

- użytkowanie rolnicze 

4. OPOLE  ul Książąt Opolskich, 

ul. Zwierzyniecka /grunt usługowy/ 

- grunt pod kioskami  handlowymi 

  

 

 

VI. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

W roku 2018 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych liczył 8 pracowników. Do jego 

obowiązków należała realizacja zadań Powiatu wynikających z: 

1. Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo Oświatowe, w tym w szczególności 

realizował zadania związane z:  

-prowadzeniem szkół  i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski oraz 

sprawowaniem kontroli nad prawidłowością wykorzystania dotacji  

przez szkoły niepubliczne działające na terenie Powiatu ; 

- prowadzeniem baz danych oświatowych ; 

- kierowaniem uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych; 

2.  Ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności: 

- prowadzeniem spraw związanych z pragmatyka zawodową   nauczyciela.  

3.. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności: 
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- realizacja założeń  Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami ( sprawozdania z realizacji 

Programu, udzielanie dotacji celowych z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie); 

4. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności: 

-  koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej, zadań obronnych , kwalifikacji wojskowej  

i akcji kurierskiej. 

5. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności: 

-   zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

6.   Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego, a w szczególności: 

-   Udzielanie pomocy kombatantom i osobom represjonowanym w otrzymaniu niektórych 

świadczeń, m.in. opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych; 

7. Ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o stosunku państwa do Kościoła,  

a w szczególności:  

-   Wydawanie i uzgadnianie zezwoleń na imprezy na drogach gminnych i powiatowych; 

- Uzgadnianie organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez religijnych na drogach 

powiatowych. 

8. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych, a w szczególności: 

-  prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych 

9. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

a w szczególności: 

-   monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia, opracowywanie, realizacja oraz ocena 

programów zdrowotnych; 

10. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności: 

-   opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;  

-- przeprowadzanie procedury konkursowej na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz 

kultury fizycznej  

- koordynowanie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu 

powiatowym oraz współpraca z placówkami działającymi na terenie Powiatu; 

11. Ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności: 

-   koordynowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym prowadzenie 

kancelarii niejawnej; 

12.   Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a w szczególności:  

-  koordynowanie spraw związanych z  ochroną zdrowia psychicznego  
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VII. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 

Na wstępie podkreślić należy, iż do października roku 2018 Wydział Budownictwa  

i Ochrony Środowiska funkcjonował jako odrębne komórki, tj. Wydział Budownictwa realizujący 

rządowe zadania zlecone z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz Wydział 

Ochrony Środowiska wykonujący zadania organu ochrony środowiska. Łączna liczba 

pracowników Wydziału zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu na koniec roku 2018 wynosiła 

17 osób. 

Do kompetencji Wydziału należy m.in.: nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów 

prawa budowlanego, przygotowywaniem opinii, postanowień lub decyzji za wyjątkiem spraw 

dotyczących ochrony środowiska i ochrony gruntów w zakresie  miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnych 

inwestycji celu publicznego, wydawanie decyzji, pozwoleń w tym pozwoleń zintegrowanych, 

przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie wykazów, dokonywanie kontroli w sprawach dotyczących 

ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udzielanie pozwoleń  

na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, wydawanie zezwoleń na 

przetwarzanie i zbieranie odpadów, nadzorowanie i kontrolę nad działalnością spółek wodnych, 

w tym kontrolowanie realizacji zadań  powierzonych gminom w drodze porozumień, 

nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym 

wydawanie decyzji administracyjnych, rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do 

amatorskiego połowu ryb, wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. 

 W związku ze wzmożonym ruchem budowlanym na terenie Powiatu Opolskiego, dla 

dodatkowego zobrazowania zaobserwowanego znacznego wzrostu ilości spraw realizowanych 

przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, zestawiono ilość rozpatrzonych spraw  

w porównaniu z rokiem poprzednim.  

 

Ilość ogólna wniosków 

Lp. X ROK 2017 ROK 2018 

1 POZWOLENIA NA BUDOWĘ 1231 1456 

2 POZWOLENIA NA 

ROZBIÓRKĘ 
49 68 

3 ZRID 10 8 

4 ZGŁOSZENIA 949 967 

5 ODSTEPSTWO OD 

WARUNKÓW TECH.-BUD. 
6 8 
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6 SAMODZIELNOŚĆ LOKALI 51 58 

7 INNE SPRAWY 328 374 

 

 

Przyrost wniosków pozwolenia na budowę 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyrost spraw różnych 

 

 

 

Pozwolenia na budowę 

 2017 2018 

pozwolenia pozytywne 1114 1303 
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decyzje sprzeciwu 17 15 

umorzenia 77 121 

bez rozpatrzenia 6 6 

odwołania 4 5 

przekazane do innego urzędu 7 4 

wygaszenia decyzji 6 2 

 

 

Zgłoszenia 

 2017 2018 

przyjęte 869 896 

sprzeciw 53 40 

odwołania 10 5 

zaświadczenia 70 83 

nie wymaga zgłoszenia 27 29 

przekazanie do innego organu - 2 

 

 

W 2018 r. do Zarządu Powiatu Opolskiego wpłynęło 81 wniosków o udzielenie dotacji do 

wymiany pieca na paliwo stałe, na ekologiczne  źródło ciepła, z tego: Zarząd Powiatu Opolskiego 

przyjął, podpisał i rozliczył 33 umowy o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu 

Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza tj. trwałej zmianie istniejącego 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne. Łączna kwota udzielonych 

dotacji w 2018 r. wyniosła: 115 500 zł. Pozostałych 46 wniosków odrzucono (brak środków, 

wymiana pieca na nie objęte dofinansowaniem źródło ogrzewania, lokalizacja w Opolu, 

działalność gospodarcza). Dotacje zostały udzielone mieszkańcom gmin:  

1. Dobrzeń Wielki - 1 umowa,  

2. Tarnów Opolski - 2 umowy,  

3. Chrząstowice - 4 umowy,  

4. Komprachcice - 6 umów,  

5. Łubniany - 6 umów,  

6. Tułowice - 6 umów,  

7. Popielów - 2 umowy,  

8. Dąbrowa - 5 umów,  

9. Niemodlin 1 umowa  

 



119 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego przyjął, podpisał i rozliczył 4 umowy o udzielenie 

dotacji celowej dla spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na realizację 

zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji. 

W 2018 r. dotacje otrzymały wszystkie wnioskujące o nią spółki wodne  

w maksymalnych kwotach określonych we wnioskach (zgodnie z regulaminem do 60% wartości 

zadania):  

1. Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie w kwocie 5.610 zł,  

2. Gminna Spółka Wodna w Łubnianach w kwocie 25.000 zł,  

3. Gminna Spółka Wodna w Ozimku w kwocie 7.340,82 zł,  

4. Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim w kwocie 11.950 zł 

Łączna kwota udzielonych dotacji w 2018 r. dla spółek wodnych z terenu powiatu opolskiego 

wyniosła 49 900,82 zł, co pozwoliło wykonać spółkom wodnym prace konserwacyjne na 

urządzeniach melioracji wodnych na kwotę łączną ponad 83 000 zł. 

 

W pozostałym zakresie obejmującym kompetencje Wydziału, przeprowadzono niżej 

wymienione procedury: 

1. Wydawanie kart wędkarskich i wtórników kart wędkarskich - 311 spraw; 

2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb - 90 spraw; 

3. Społeczna Straż Rybacka 1 sprawa  - nadanie uprawnień 13 strażnikom SSR; 

4. Pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji -7 spraw; 

5. Zezwolenia na prowadzenie odzysku unieszkodliwiania, zbierania – 10 spraw; 

6. Sprawozdanie OŚ -26 – 1 sprawa; 

7. Wydawanie, wygaszanie  koncesji -1 sprawa;  

8. Analiza wykonawstwa prac w zakresie geologii surowcowej – 9 spraw;  

9. Zatwierdzanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin  - 1 sprawa; 

10. Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych -  4 sprawy; 

11. Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych- 2 sprawy; 

12. Zatwierdzanie projektów prac geologiczno – inżynierskich -5 spraw; 

13. Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich – 3 sprawy; 

14. Inne prace geologiczne -288 spraw; 

15. Uzgodnienia w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych -  

35 spraw; 
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16. Zezwolenia na utrzymanie chartów i ich mieszańców – 2 sprawy; 

17. Powierzenie realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej – 4 sprawy; 

18. Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej – 154 sprawy; 

19. Analizy z zakresu gospodarki leśnej – 2 sprawy; 

20. Administrowanie łowiectwem – 7 spraw; 

21. Ochrona roślin, zieleni, zadrzewień – 153 sprawy; 

22. Przeznaczenie gruntów rolnych na leśne i leśnych na rolne – 8 spraw; 

23. Informacja o środowisku i jego ochronie – 1095 spraw; 

24. Zgłoszenia eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia  -   

92 sprawy; 

25. Informacje dotyczące pozwoleń zintegrowanych – 3 sprawy; 

26. Pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza – 10 spraw; 

27. Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza – 11 spraw; 

28. Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji i monitorowania wielkości 

emisji  – 6 spraw, w tym 1 decyzja z zakresu udoskonalenia w metodyce monitorowania; 

29. Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, w tym pozwolenia na emitowanie hałasu do 

środowiska – 3 sprawy; 

30. Pomiary emisji hałasu – 2 sprawy; 

31. Rejestr zwierząt podlegających ochronie na podstawie umów międzynarodowych –  

48 spraw; 

32. Inne sprawy dot. ochrony powietrza i hałasu – 7 spraw; 

33. Inne sprawy dot. informacji o środowisku i jego ochronie – 7 spraw.  

 

VIII. Wydział Finansowo-Budżetowy 

Wydział Finansowo-Budżetowy z końcem roku 2018 liczył 12 pracowników zatrudnionych 

w pełnym wymiarze etatu.  

Zgodnie z § 35 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, do jego zadań 

należy: 

1. Obsługa  finansowo-księgowa budżetu Powiatu, w szczególności: 

1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 

dokonywanie analiz wykonania budżetu, 

2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzanie planów finansowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu,  

3) realizacja budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa, 
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4) windykacja należności budżetowych  oraz Skarbu Państwa  

5) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, 

6) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami, 

7) realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej, 

8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Powiatu oraz prowadzenie obsługi 

kasowej, 

9) przeprowadzanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych oraz kontroli zgodności z planem finansowym, 

10) obsługa finansowo – księgowa funduszy celowych, w tym między innymi: 

a) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

11) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i innymi instytucjami, 

12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia 

rachunkowości oraz wynikających z ustawy o finansach publicznych, 

13) rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych. 

2. Sprawdzanie właściwego opisu dokumentów finansowych dotyczących wydatków  

w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.  

3. Wykonywanie czynności związanych z ewidencją mienia Powiatu. 

4. Udział w dokonywaniu kontroli finansowej starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. 

 

IX. Wydział Komunikacji  

W 2018 roku w Wydziale Komunikacji zatrudnionych było 23 osoby, które prowadziły 

obsługę mieszkańców powiatu opolskiego w zakresie: rejestracji pojazdów, uprawnień 

kierowców, transportu drogowego oraz usuwania pojazdów z dróg. Pracownicy Wydziału 

Komunikacji wykonywali też czynności kontrolne przedsiębiorców wykonujących transport 

drogowy, prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów na terenie 

powiatu.  

Na koniec 2018 r. w powiecie opolskim w ewidencji ujętych zostało 132.101 pojazdów,  

w tym 91.215 samochodów osobowych. Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy 

także przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży oraz wyrejestrowania pojazdów. W ostatnim roku  

z ewidencji wyrejestrowano 1.028 szt.  pojazdów z powodu przekazania ich do stacji demontażu, 

a także w związku z ich zarejestrowaniem za granicą. 
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Tutejszy wydział wydał w ubiegłym roku 3.000 praw jazdy. Natomiast wszczęcie licznych 

postępowań administracyjnych wobec kierowców, którzy dopuścili się wykroczeń  

w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skutkowało w 2018 r. wydaniem blisko 642 

decyzji o czasowym zatrzymaniu lub zupełnym pozbawieniu prawa jazdy. 

Wydział Komunikacji to także prowadzenie  spraw związanych z:  

1) wydawaniem/zmianą/cofaniem/wygaszaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób, 

2) wydawaniem/zmianą/cofaniem/wygaszaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego 

w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,  

3) wydawaniem/zmianą/cofaniem/wygaszaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego,  

4) wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe,  

5) wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,  

6) opiniowaniem proponowanych rozkładów jazdy na liniach komunikacyjnych, 

7) organizowaniem publicznego transportu zbiorowego.  

W ramach nadzoru nad przewoźnikami w 2018 roku przeprowadzono 108 kontroli. 

Kontrole dotyczyły również pracy 11 stacji kontroli pojazdów oraz 10 ośrodków szkolenia 

kierowców funkcjonujących na terenie powiatu opolskiego, a także infrastruktury ośrodków 

zlokalizowanych na obszarze działania Starosty Opolskiego i wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej przez inny organ (dodatkowe 5 kontroli). 

Na terenie powiatu opolskiego w 2018 roku usunięto z drogi 129 pojazdów, w tym: 

1) 106 odebranych z parkingu strzeżonego: 

a) w 42 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi było pozostawienie pojazdu  

w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 

bezpieczeństwu 

b) w 40 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi było kierowanie pojazdem przez 

osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu albo środka 

działającego podobnie do alkoholu 

c) w 12 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi było kierowanie pojazdem przez 

osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami względnie nieposiadającą 

dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu 

d) w 10 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi był stan techniczny zagrażający 

bezpieczeństwu ruchu drogowego, powodujący uszkodzenie drogi albo naruszający 

wymagania ochrony środowiska 



123 

 

e) w 2 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi było przekroczenie wymiarów, 

dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi. 

Większość usuniętych z drogi pojazdów to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5 tony, tj. 94 pojazdy, 4 pojazdy powyżej 16 ton, 4 motorowery i 4 motocykle. 

2) 23 zawiadomienia o nieodebranych z parkingu strzeżonego w ustawowo  określonym terminie 

pojazdach  (z czego 6 pojazdów usuniętych w 2017 r.), 

3) 1 pojazd w stosunku do którego odstąpiono od dyspozycji jego usunięcia z drogi  

4) 13 złożonych do sądu wniosków o przepadek pojazdów na rzecz powiatu opolskiego, 

5) 14 pojazdów przekazanych do stacji demontażu, 

6) 1 pojazd sprzedany w drodze licytacji publicznej (usunięty w 2018 r., sprzedany  

w 2019 r.), 

7) 16 wydanych decyzji obciążających właścicieli pojazdów lub inne osoby odpowiedzialne 

kosztami związanymi z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem pojazdu powstałymi od jego usunięcia z drogi aż do zakończenia postępowania. 

Ponadto Wydział Komunikacji w 2018 roku prowadził rozbudowaną sprawozdawczość: 

 

Dane szczegółowe dotyczące obsługi mieszkańców 

ROK 2018 

Rodzaj załatwianych spraw Liczba spraw (w szt.) 

Wydane decyzje o rejestracji pojazdu 11.974 

Wydane decyzje o czasowej rejestracji pojazdu 12.403 

Wydane decyzje zmieniające 483 

Wydane decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu 1.028 

Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym 15.650 

Zatrzymane dowody rejestracyjne (wydane z depozytu) 1.078 

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu 4.171 

Decyzje o nabiciu numerów oraz wykonaniu tabliczki znamionowej 

zastępczej 
94 

Utworzone profile PKK 2.117 

Przekazane akta kierowcy (do innego urzędu) 422 

Zamówione prawa jazdy 3.134 

Wydane prawa jazdy 3.000 

Wydane prawa jazdy międzynarodowe 19 

Cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami 155 

Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami  111 
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po cofnięciu 

Zakazy prowadzenia pojazdów 244 

Zatrzymania prawa jazdy 243 

Zwrot prawa jazdy po zatrzymaniu 122 

Wydane zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 125 

Wydane uprawnienia, skreślenia z ewidencji oraz nadzór  

i kontrola nad ośrodkami szkolenia kierowców 
94 

Wydane uprawnienia, skreślenia z ewidencji oraz nadzór 

nad instruktorami nauki jazdy i wykładowcami 
175 

Wnioski o udostępnienie danych, zastrzeżenia komorniczo – skarbowe 

itp. 
736 

Wydane licencje i zezwolenia na transport drogowy  

oraz nadzór i kontrola nad przewoźnikami 
251 

Wydane zaświadczenia na przewozy drogowe oraz nadzór i kontrola nad 

przewoźnikami 
98 

Wydane zezwolenia na pojazdy nienormatywne 51 

Uzgodnienia przebiegu linii komunikacyjnych 50 

Nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów  

oraz wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom 
140 

Zarządzanie ruchem na drogach 458 

Usuwanie pojazdów z drogi 129 

 

Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo  o  ruchu 

drogowym5 Starosta Opolski zarządza ruchem na drogach powiatowych  

i gminnych w granicach administracyjnych powiatu opolskiego. 

Na podstawie § 8 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem6, w celu szczegółowego rozpatrywania wniesionych opinii lub 

wątpliwości związanych ze złożonymi  projektami i wnioskami, Starosta Opolski powołał komisję 

ds. organizacji ruchu na drogach.  

W skład komisji wchodzą przedstawiciele: Starosty Opolskiego, Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu, Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz przedstawiciele Urzędów Gmin powiatu 

opolskiego. 

                                                 
5 Dz. U. 2018 poz. 1990 

6 Dz. U. 2017 poz. 784 
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Organ zarządzający ruchem w szczególności: 

1) rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu; 

2) opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski 

wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu; 

3) zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu; 

4) przekazuje zatwierdzone organizację ruchu do realizacji; 

5) przechowuje projekty organizacji ruchu i prowadzi ich ewidencję; 

6) opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych; 

7) prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, 

urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności 

z zatwierdzoną organizacją ruchu; 

8) współpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami 

zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg  

i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami. 

Starosta Opolski zarządza ruchem na drogach powiatowych -  ich długość wynosi 540,223 

km oraz na drogach gminnych  wchodzących w skład powiatu opolskiego. Dla przykładu długość 

dróg gminnych wynosi:  Gmina Ozimek: ok. 100 km, Gmina Murów ok. 47 km, Gmina Popielów 

ok. 94 km, Gmina Tarnów Opolski ok. 37 km, Gmina Chrząstowice ok 61 km  (nie określa się 

całkowitej długości dróg gminnych ze względu na zmiany ich ilości w związku z nadawaniem, 

pozbawianiem statusu drogi gminnej przez poszczególne rady gmin wchodzące w skład powiatu 

opolskiego).     

W roku 2018 r. do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu, realizującego 

zadania z zakresu zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych wpłynęło do 

rozpatrzenia: 

- 345 projektów organizacji ruchu (247 projektów czasowej organizacji ruchu, 98 projektów stałej 

organizacji ruchu),  

- 36 wniosków dotyczących organizacji ruchu; 

W ramach zarządzania ruchem odbyło się 40 posiedzeń komisji opiniującej złożone projekty oraz 

wnioski mieszkańców, połączonych z wizjami w terenie celem szczegółowego ich 

przeanalizowania. 

Niezależnie od w/w wizji w terenie, w każdym roku kalendarzowym co najmniej raz na  

6 miesięcy przeprowadzane są kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania 

i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 

sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na 
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podległych drogach.  W 2018 roku przedmiotową kontrolę przeprowadzono w dniach:  

25 kwietnia, 9, 15, 23 maja oraz 4, 10, 16, 24, 30 października, a także 8 listopada.  

Dodatkowo każdorazowo po zgłoszeniu wprowadzenia stałej organizacji ruchu przeprowadzana 

była kontrola prawidłowości wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu. 

 

 

 

X. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu 

Opolskiego wydaje orzeczenia o: 

  niepełnosprawności; 

  stopniu niepełnosprawności; 

  wskazaniach do ulg i uprawnień. 

 

1. Orzeczenie o niepełnosprawności  

1a. Osoby poniżej 16 roku życia 

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, 

że: 

  ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną; 

  przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy; 

  wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku 

z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu. 

Uwaga: Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie. 

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż 

do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania 

dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do 

powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela 

ustawowego – najczęściej rodzica dziecka. 

Ważne: W świetle przepisów regulujących postępowanie o wydanie orzeczenia  

o niepełnosprawności - dzieckiem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia. 
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1b. Osoby powyżej 16 roku życia 

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia 

należy złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności wraz z wymaganą dokumentacją. 

DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

 zaświadczenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby 

zasadniczej i chorób współistniejących (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza), 

 uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji medycznej, tzn. potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył (lub kopię wraz  

z oryginałem do wglądu), którą stanowią m.in.: karty informacyjne leczenia szpitalnego, 

wyniki badań diagnostycznych, opisy badań ekg, rtg, usg, TK, rezonansu magnetycznego, 

opinie psychologiczne (są ważne 2 lata), kartotekę z poradni prowadzącej oraz inne 

dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jej 

powstania. 

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przepisy  ustawy przewidują gradację 

niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności: 

  znaczny 

  umiarkowany 

  lekki 

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. 

Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej. 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia. 

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o: 

  niepełnosprawności; 

  stopniu niepełnosprawności; 

  wskazaniach do ulg i uprawnień. 

Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby 

niepełnosprawnej, stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na 

podstawie odrębnych przepisów. 



128 

 

W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności zespół powiatowy, jeżeli uzna, że spełnione są przesłanki do uzyskania przez 

wnioskodawcę statusu osoby niepełnosprawnej, wyda orzeczenie o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych lub odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, natomiast jeżeli ustali, że 

wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej wyda orzeczenie 

o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. 

Przedmiotowe rozstrzygnięcia mają charakter merytoryczny. Obok rozstrzygnięć o charakterze 

merytorycznym zespoły powiatowe wydają również rozstrzygnięcia o charakterze procesowym. 

Orzeczenia wydawane w postępowaniu przed powiatowymi i wojewódzkimi zespołami do spraw 

orzekania o niepełnosprawności są decyzjami w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego (potwierdza to postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie z dnia 7 lutego 2001 r.). 

 

3. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień 

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia 

i posiada jedno z następujących orzeczeń: 

  ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: 

o  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

o  niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

o  całkowitej niezdolności do pracy, 

o  częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania; 

  ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem  

1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów; 

  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 

1 stycznia 1998 r. 

W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień 

niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów 

rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast zawarte w orzeczeniu wskazania lekarz ustala 

stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających 

korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. 

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia  

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.  
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4. Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności? 

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby nim 

dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Ponadto pozwala korzystać (po 

spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy, do których należą m. in.: 

  w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego 

zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), 

możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), korzystania ze ściśle 

określonych przywilejów pracowniczych (m. in.: prawo do dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy), możliwość 

wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej; 

  w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej 

realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych; 

  dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz 

pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby; 

  ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych 

(abonamentu); 

  usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje 

pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki; 

  uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do 

zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy 

społecznej. 

5. Dane statystyczne 

W ubiegłym roku do Zespołu wpłynęło 2136 wniosków osób dorosłych i 327 wniosków 

dzieci.  

Łącznie wpłynęło 2463 wnioski, natomiast Zespół wydał w tym okresie łącznie  

2412 orzeczenia dla dzieci i osób dorosłych.  

Jednocześnie od tych orzeczeń wpłynęło 338 odwołań, które podlegają normalnej 

procedurze orzeczniczej. 

Ponadto Zespół wydał 867 legitymacji osób niepełnosprawnych i 548 kart parkingowych. 

Wydanie tego dokumentu następowało niezwłocznie (do pół godziny). 
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Okres oczekiwania na wydanie orzeczenia wynosił odpowiednio: 

Do 14 dni – 12.16% 

Od 15 do 30 dni – 55.54% 

Od 31 do 60 dni – 27.61% 

Powyżej 61 dni – 4.69% 

 

Nie każda sprawa mogła być rozpatrzona w ustawowym terminie jednego miesiąca, gdyż 

trzeba było uzupełnić przez stronę dokumentację medyczną lub wykonać specjalistyczne badania. 

Liczbowo wszystkich spraw nie załatwionych w terminie było 111. 

Czas oczekiwania na wydanie orzeczenia jest jednym z najkrótszych w województwie.  

 

XI. Rzecznik Praw Konsumenta 

 

1. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO 

RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

 

Właściwość miejscową Rzecznika obejmuje obszar powiatu opolskiego. 

W roku 2018 roku funkcję Rzecznika  Konsumentów Powiatu Opolskiego pełnił radca prawny 

Bartosz Gierłach. Jego dyżury odbywały się 2 dni w tygodniu po 4 godziny. 

 

II. REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW 

 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów. 

W sprawach związanych z ochroną praw i interesów konsumentów, w granicach 

legitymacji wynikającej z ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Powiatowy 

Rzecznik  Konsumentów Powiatu Opolskiego przyjmował konsumentów osobiście, udzielał 

porad telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Potencjalna sfera działań jest ogromna. Istotnym elementem jaki nakłada na rzecznika 

ustawa to fakt, że poradnictwo niezależnie w jakiej jest formie musi być bezpłatne. Forma 

udzielanej porady może być bezpośrednia to jest w biurze rzecznika albo też może być pośrednia 

i mieć charakter porady telefonicznej lub e-mailowej. Na terenie powiatu opolskiego 

problematyka konsumencka najczęściej w 2018 roku związana była z branżą, odzieży i obuwia, 



131 

 

armatur, urządzeń usług telekomunikacyjnych, w tym umów zawieranych na odległość. Poniżej 

krótkie omówienie tych tematyk: 

1) branża odzieży, obuwia, armatur i urządzeń – obserwuje się dalszy wzrost ilości skarg 

w tym segmencie rynku spowodowany przede wszystkim pojawieniem się w sprzedaży dużej 

ilości taniego towaru z krajów azjatyckich nie zawsze dobrej jakości. Konsumenci kierując się 

ceną nie zwracają uwagi na jakość wyrobu. Zdarzają się przypadki podrabiania marek znanych 

firm. Podczas użytkowania okazuje się, że towar nie spełnia oczekiwań ze strony klienta  

w związku z czym dochodzi on swoich praw z tytułu niezgodności z umową, 

2) umowy zawierane na odległość w tym przez Internet oraz poza lokalem – wskaźnik 

skarg na tego rodzaju usługi od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Wpływ na taki stan 

rzeczy ma fakt rozszerzenia możliwości korzystania z tego rodzaju zakupów. Niestety konsumenci 

nie czytają dokładnie informacji handlowych, nie zapoznają się z załączonymi regulaminami  

i w konsekwencji mają kłopoty w dochodzeniu swoich roszczeń. Często też nie korzystają  

z ustawowego uprawnienia odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni, co w dużym stopniu 

utrudnia w konsekwencji proces dochodzenia roszczeń. 

3) usługi telekomunikacyjne – wskaźnik skarg na tego rodzaju usługi od kilku lat 

utrzymuje się na wysokim poziomie. Wpływ na taki stan rzeczy ma w większości przypadków 

podpisywanie przez konsumentów tzw. umów lojalnościowych bez zapoznania się z ich treścią,  

w szczególności zawartych na odległość albo poza lokalem oraz opłat związanych z tzw. 

premium-paid oraz z braniem przez konsumentów udziałów w konkursach bez dokładnego 

zapoznania się przez nich z jego zasadami/regulaminem. Konsumenci skarżyli się także często, że 

zostali wprowadzeni w błąd przez operatora, a dotyczyło to najczęściej przedsiębiorstw pod 

firmami PTSA we Wrocławiu, Telefonia Polska Razem, Telekomunikacja Novum, 

Telekomunikacja dla domu. 

 

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich. 

Oprócz formy wystąpień pisemnych, podejmowano interwencje, czy też negocjacje  

w sprawie polubownego załatwienia skargi poprzez formę uzgodnień telefonicznych, osobistych 

spotkań czy rozmów z przedsiębiorcami. Wzajemne wyjaśnienie sobie istniejących unormowań 

prawnych często rodzi skutek uznania roszczeń konsumentów lub powoduje, że obie strony 

próbują ugodowo rozstrzygnąć istniejący problem. 
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3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów. 

W okresie sprawozdawczym nie zwrócił się do rzecznika żaden konsument w sprawie 

udzielenia pomocy w dochodzeniu swoich roszczeń na drodze procesowej. Udzielono jedynie  

w kilku przypadkach pomocy w wypełnieniu druku SP – sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz 

udzielono pomocy w skonstruowaniu treści pozwu lub zawezwania do próby ugodowej. 

Nadal obserwuje się niekorzystne zjawisko rezygnacji przez konsumentów  

z dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, pomimo dużego prawdopodobieństwa 

korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. W dalszym ciągu postępowanie sądowe kojarzy się 

konsumentom z dużym ryzykiem i przewlekłością postępowania. Konsumenci, którzy 

ewentualnie decydują się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, czynią to  

w sprawach o istotnej wartości przedmiotu spory, korzystając przy tym z usług fachowym 

pełnomocników procesowych.  

 

4. Współdziałanie z Delegaturą Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. 

Na bieżąco przeanalizowano informacje z delegatur UOKiK w Katowicach, Poznaniu, 

Warszawie i Bydgoszczy pod kątem przesyłania ewentualnych informacji w sprawach ochrony 

konsumentów. Na bieżąco był utrzymywany kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji 

Handlowej w Opolu. Inspekcja Handlowa załatwione skargi kieruje do rzecznika celem podjęcia 

przez niego próby rozstrzygnięcia sporu lub udzielenia pomocy stronie w dochodzeniu swoich 

praw na drodze sądowej. Rzecznik regularnie, za pośrednictwem konsumentów, korzysta z usług 

rzeczoznawców działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu. 

 

5. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

Konsumenci trafiający do rzecznika mogą skorzystać z folderów i ulotek dotyczących 

tematyki konsumenckiej. Brak środków nie pozwala na wprowadzenie innych form edukacji 

konsumenckiej. Na bieżąco rzecznik współpracował z mediami oraz gazetami w celu 

propagowania tematyki konsumenckiej przez wywiady prasowe i radiowe. 
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6. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego. 

W roku sprawozdawczym nie zgłoszono do rzecznika wniosku w sprawie zmiany 

przepisów prawa miejscowego ani nie przedstawiono rzecznikowi do zaopiniowania projektu 

uchwały rady w tym zakresie. 

 

 

 

III. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

ODRĘBNYCH. 

 

1. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – nie występowano z wnioskiem do UOKiK  

o wszczęcie postępowania antymonopolowego w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów 

prawa w tym zakresie przez przedsiębiorcę. W roku sprawozdawczym nie występowano  

z wnioskiem i nie wpłynęła żadna skarga w zakresie tematyki reklamy uciążliwej, czy też 

sprzecznej z dobrymi obyczajami. 

2. ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ustawa o prawach konsumenta – nie przyjęto 

skargi dotyczącej tematu bezpieczeństwa produktu ani szkody wyrządzonej przez produkt 

niebezpieczny. 

3. klauzule niedozwolone – nie występowano do UOKiK w Warszawie ani do sądu w sprawie 

zakwestionowania postanowienia umownego jako klauzuli niedozwolonej. 

4. opiniowanie uchwał – żadna gmina z terenu powiatu nie wystąpiła o uzyskanie opinii rzecznika 

związanej z opracowywanym projektem planu zagospodarowania przestrzennego ujmującego 

teren przeznaczony pod budowę obiektu handlowego o powierzchni handlowej powyżej 1 000 m2, 

co może wskazywać na fakt, że w planach tych nie przewiduje się terenów pod takie obiekty. 

5. ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – nie organizowano i nie 

przygotowywano takiego dochodzenia. 

6. występowanie w sprawach o wykroczenie na szkodę konsumentów – nie dokonano zgłoszenia 

takiego przypadku. 

7. przedstawienie sądowi istotnego poglądu dla sprawy – nie przedstawiono sądowi takich opinii. 

8. na bieżąco informowano konsumentów o możliwości zapisu na Sąd Polubowny /aktualnie 

pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich/ przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 

Handlowej w Opolu, gdzie postępowanie jest tańsze od postępowania sądowego. 
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IV. LICZBA UDZIELONYCH PORAD  

 

udzielanie porad i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów 

104 

występowanie do przedsiębiorców  

w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów 

39 

pomoc konsumentom w samodzielnym 

dochodzeniu roszczeń przed sądami 

5 

VI. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

 

Od początku 2016 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej7 (dalej: u.n.p.p.), na terenie całej Polski zaczął funkcjonować 

system darmowych porad prawnych. Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie powiatu opolskiego w 2018 r. uzgodniona została z wszystkimi burmistrzami i wójtami  

z terenu Powiatu Opolskiego. 

 

Szczegółowy wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 

                                                 
7 Dz. U. 2019 poz. 294 

 
P U N K T  N I E O D P Ł A T N E J  

P O M O C Y  P R A W N E J  

G O D Z I N Y  

O T W A R C I A   

P O D M I O T  

O B S Ł U G U J Ą C Y   

 

 

 

1

. 

DĄBROWA, Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56 Czwartek      12.00 – 17.00 

FUNDACJA MŁODZI 

LUDZIOM 

Borysław 49, 

96-130 Głuchów 

NIEMODLIN, Zespół Szkół, ul. Opolska 34    
Wtorek          13.00 – 18.00 

Środa             13.00 – 18.00 

KOMPRACHCICE, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, ul. Ks. B. Bilińskiego 2  
Poniedziałek   11.00 – 16.00 

TUŁOWICE, Urząd Miejski, ul. Szkolna 1  Piątek               8.00 – 13.00 

 

 

 

 

2

. 

 

POPIELÓW, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki 

i Rekreacji, ul. Powstańców 34  
Czwartek         10.00 – 15.00 

FUNDACJA MŁODZI 

LUDZIOM 

Borysław 49, 

96-130 Głuchów 

DOBRZEŃ WIELKI, Urząd Gminy, ul. Namysłowska 

44  

Wtorek              8.00 – 13.00 

Piątek                8.00 – 13.00 

TURAWA, Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C  Poniedziałek     8.00 – 13.00 

ŁUBNIANY, Urząd Gminy, ul. Opolska 104  Środa                 8.00 – 13.00 

 

 

 

 

OZIMEK, Dom Kultury, ul. Ks.Kałuży 4  
Poniedziałek     9.00 – 14.00 

Środa                 9.00 – 14.00 
FUNDACJA MŁODZI 

LUDZIOM 

Borysław 49, 

96-130 Głuchów 
DĘBSKA KUŹNIA (gm. Chrząstowice) Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Wiejska 53 
Wtorek           14.00 – 19.00 
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Nieodpłatna pomoc prawna świadczona była osobiście przez adwokata lub radcę 

prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta 

adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Zgodnie z u.n.p.p. prowadzenie 3 punktów 

powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert, natomiast 

2 punkty prowadzone były przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez dziekanów 

właściwych izb. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogli udzielać 

także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów 

prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna polegała na: 

 poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 

jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,  

 wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,  

 udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa powyżej,  

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,  

 sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym. 

3

. 
PRÓSZKÓW, Ośrodek Kultury i Sportu ul. 

Daszyńskiego 6 
Czwartek         12.00 – 17.00 

TARNÓW OPOLSKI, Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6  Piątek               8.00 – 13.00 

 

 

4

. 

 
OPOLE, STAROSTWO POWIATOWE, ul. 1 Maja 29 

Poniedziałek  14.00 – 18.00 

 Wtorek           14.00 – 18.00 

Środa               14.00 – 18.00 

Czwartek           8.00 – 12.00 

Piątek                 8.00 – 12.00 

Okręgowa Rada 

Adwokacka  w Opolu 

 

 

5

. OPOLE, ul. Ks. Opolskich 27  

Poniedziałek     8.00 – 12.00 

Wtorek              8.00 – 12.00 

Środa                 7.30 – 11.30 

Czwartek        10.00 – 14.00 

Piątek             11.30 – 15.30 

Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Opolu 
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Uprawnieni mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa 

administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego  

z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmowała spraw podatkowych związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego  

i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem 

przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Darmowa pomoc prawna w 2018 r. przysługiwała osobom, które nie ukończyły 26 lat oraz 

które ukończyły 65 lat, osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny, osobom które,  

w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji  

o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, osobom, którym w wyniku wystąpienia klęski 

żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub 

poniosła straty, kobietom w ciąży oraz kombatantom i weteranom. 

W 2018 r. z porad prawnych skorzystało łącznie 749 osób uprawnionych.  
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VII. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OPOLSKIEGO 

VIIIa. Oświata 

1. Szkoły 

W roku 2018 Powiat Opolski był organem prowadzącym  dla pięciu Zespołów Szkół:   

- Zespół Szkół w Ozimku, Zespół Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie,  

- Zespół Szkół   w Chróścinie, zakończono 31 sierpnia 2018r. proces wygaszania  

- Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie  

Do szkół prowadzonych przez Powiat Opolski uczęszczało w roku 2018 łącznie 812 

uczniów/słuchaczy. Organizację pracy jednostek oświatowych w podziale na liczbę uczniów, typy  

szkół  i oddziały ilustrują  poniższe tabele:  

 

Liczba uczniów /oddziałów w gimnazjach  
Nazwa Zespołu 

Szkół 
Typ szkoły: 

Klasy: 

I I II II III III  

Ogólna liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów  

Liczba 

uczniów  

Liczba 

oddziałów  

Liczba 

uczniów  

Liczba 

oddziałów  

Liczba 

uczniów  

Zespół Szkół im.   

B. Chrobrego              

w Niemodlinie 

Gimnazjum  0 0 0 0 4 78 78 

Zespół Szkół im.           

J. Warszewicza           

w Prószkowie 

Gimnazjum 0 0 0 0 1 22 46 

Zespół Szkół          

w Ozimku 
Gimnazjum 0 0 0 0 2 50 50 

 

Liczba uczniów /oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych  

Nazwa Zespołu 

Szkół 
Typ szkoły:   

Klasy: 

I I II II III III IV IV  

Liczba 

oddziałó

w 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałó

w 

Liczba 

ucznió

w 

Liczba 

oddziałó

w 

Liczba 

ucznió

w 

Liczba 

oddziałó

w 

Liczba 

ucznió

w 

Ogólna 

liczba 

uczniów  

Zespół Szkół im. 

B. Chrobrego         

w Niemodlinie 

Liceum 

Ogólnokształcące 

 

1 25 1 19 1 14 - - 58 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
- - - - 1 15 - - 15 

Branżowa Szkoła 

I. stopnia 
1 16 1 16 - - - - 

32 

 

Zespół Szkół im. 

J. Warszewicza 

w Prószkowie 

Liceum 

Ogólnokształcące 
3 82 4 90 3 46 - - 218 
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Zespół Szkół       

w Ozimku 

Liceum 

Ogólnokształcące 
1 15 1 19 1 6 0 0 40 

Technikum 1 28 1 23 1 12 1 15 78 

Branżowa Szkoła 

I. stopnia 

 

1 24 1 
 

24 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
48 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

 

- - - - 1 22 
 

- 

 

- 

22 

 

Zespół Szkół 

w Tułowicach 

Liceum 

Ogólnokształcące 
1 17 2 31 2 27 - - 75 

Technikum 1 13 1 22 1 20 1 20 75 

 

W roku 2018 podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wychowania i opieki 

realizowało łącznie we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Opolski – 132  nauczycieli. Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia i  stopni awansu 

zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski w roku 

2018 przedstawiają  poniższa tabela i wykres: 

 

Nazwa jednostki  

Stopnie awansu zawodowego: 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

Liczba Liczba Liczba Liczba 

Zespół Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie 
- 2 1 27 30 

Zespół Szkół im. J. 

Warszewicza w Prószkowie 
3 11 10 20 44 

Zespół Szkół  w Ozimku 0 3 3 25 31 

Zespół Szkół w Tułowicach 0 3 4 20 27 

Razem  132 
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      Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do  

nauki  i  wzajemnego  informowania.  Zgodnie  ze  współczesnymi  standardami i wymogami  

technicznymi  na  bieżąco  wymieniano  sprzęt  komputerowy. Szkoły  dysponują nowoczesnymi  

pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu, ponadto posiadają pracownie 

przedmiotowe do nauki przedmiotów mechanicznych i mechatronicznych, lecz ze względu na 

rozwój technologiczny należy systematycznie je uzupełniać i wyposażać w automatykę   

i elektronikę w  zależności  od wprowadzanych kierunków kształcenia. Poniższa tabela obrazuje 

bazę dydaktyczną jaką dysponują szkoły. 
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Stan bazy lokalowej oświaty w roku 2018. 
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Zespół Szkół im. B. 

Chrobrego                          

w Niemodlinie 

15374,40 2730,00 21 2 0 1 0 

Zespół Szkół                      

w Tułowicach 

Działki: 

624/2 - 51.390 

633/7 - 2.368 

41.304 
715m2 

= 11 

51m2 

= 1 

108m2 

= 3 

1             o 

powierzch

ni 655 m2 

1             o 

powierzch

ni 106 m2 

Zespół Szkół w 

Ozimku 

Częstochowska 24 

3 840 1 100 12 2 3 1 0 

Zespół Szkół w 

Ozimku 

Słowackiego 5 

11 300 500 0 1 0 1 0 

Zespół Szkół im. 

Józefa Warszewicza 

w Prószkowie 

695 000 25 000 12 2 2 1 1 

 

Ponadto w Powiecie Opolskim zarejestrowane są także trzy szkoły niepubliczne, wchodzące  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. „Alicji po drugiej stronie lustra” w Kup, które prowadzone 

są przez Stowarzyszenie na rzecz autyzmu „Uczymy się żyć razem”. W skład zespołu wchodzą 

następujące typy szkół: szkoła podstawowa  specjalna, gimnazjum specjalne oraz szkoła 

przysposabiająca do pracy. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)  Powiat ma obowiązek przekazywania 

comiesięcznej dotacji na funkcjonowanie Zespołu Szkół  w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. W roku 2018 Powiat 

Opolski przekazał łącznie dotację w wysokości 3.401.823,00zł.   

Ponadto na terenie Powiatu Opolskiego funkcjonuje Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM  

W PRZYSZŁOŚĆ” w Stobrawie w skład którego, wchodzą następujące typy szkół: Niepubliczne 

Gimnazjum Specjalne dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz Niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów niedostosowanych społecznie. W roku 2018 Powiat 

Opolski przekazał dotację na funkcjonowanie ośrodka  w łącznej wysokości 1.984,651,84 zł. 

 Powiat Opolski realizując zadania z zakresu edukacji ma również obowiązek zapewnienia 

kształcenia, wychowania i opieki w szkołach specjalnych. Szkoły specjalne dają możliwość 

pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie 
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zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Uczniowie ci zdobywają 

nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim są przygotowani do samodzielnego życia. Na podstawie 

art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia  14 grudnia 2017r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 

z późn. zm.) 65 wnioski dotyczyły wydania skierowań do kształcenia specjalnego w tym:  

10 skierowań do Specjalnych Ośrodków Szkolno –Wychowawczych, 38 do Zespołów Szkół 

Specjalnych, 9 do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz 5 do Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych. Ponadto na bieżąco eksportowane są dane nieletnich kierowanych do 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. 

 

2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Powiat w 2018 roku prowadził trzy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Opolu, 

Ozimku i Niemodlinie. W Poradniach zatrudnionych jest 26 nauczycieli, w tym 7 nauczycieli 

kontraktowych, 6 nauczycieli mianowanych i 13 nauczycieli dyplomowanych.     

Poradnie wydały 212 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i 2935 opinii. Do zadań 

statutowym Poradni należy przede wszystkim: 

wspomaganie  wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działania 

edukacyjno-wychowawczego rodzin i dzieci na różnych etapach rozwoju. Cel ten jest 

realizowany poprzez: 

 diagnozę i identyfikacje problemów, 

 wspomaganie rozwoju dziecka, 

 pomoc rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów 

edukacyjnych i innych związanych z trudnościami w funkcjonowaniu dziecka/ucznia, 

 psychologiczne wspieranie rodziców, 

 pedagogizację rodziców, 

 bieżące wsparcie nauczycieli.. 

 

VIIIb. Opieka społeczna 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Priorytetowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest 

świadczenie zróżnicowanych form wsparcia, o szerokim zasięgu w obszarze polityki społecznej. 

Niniejsza pomoc, kierowana jest do licznych grup społecznych, w tym do dzieci, rodzin, osób 

starszych, chorych i niepełnosprawnym. Tutejsze Centrum realizuje również działania na rzecz 

cudzoziemców, w tym osób posiadających Kartę Polaka. Podkreślić należy, iż Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator pieczy zastępczej dba o los dzieci odebranych  
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z rodzin biologicznych, zabezpieczając ich byt przez umieszczenie w rodzinnej, bądź 

instytucjonalnej pieczy zastępczej.   

 

Zadania realizowane przez Centrum podejmowane są między innymi na podstawie 

następujących aktów prawnych: 

1) ustawy o pomocy społecznej; 

2) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

3) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej; 

4) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie; 

5) ustawy o Karcie Polaka 

6) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 

 

Rodzinna piecza zastępcza 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na mocy Zarządzenia  

nr OR.120.30.2011 Starosty Opolskiego z dnia 24 października 2011 r. zostało wyznaczone 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 

Na terenie Powiatu Opolskiego w roku 2018 funkcjonowało 115 rodzin zastępczych,  w tym:  

- 72 rodziny zastępcze spokrewnione; 

- 38 rodzin zastępczych niezawodowych; 

- 3 rodziny zastępcze zawodowe; 

- 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna; 

- 1 rodzina zastępcza zawodowa, pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.  

 W rodzinach zastępczych przebywało 159 dzieci, w tym: 

- 92 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych; 

- 51 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych; 

- 11 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych; 

- 3 dzieci w  rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej; 

- 2 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

 

W 2018 r. 96 rodzin objętych było opieką koordynatora, a 19 rodzin objętych było opieką 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wypełnia 

zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizując swoje 
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działania koordynatorzy ściśle współpracowali z rodzinami zastępczymi, wychowankami tych 

rodzin, a także ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, służbami zdrowia, kuratorami i sądem. 

 

Liczba powstałych i rozwiązanych rodzin zastępczych w 2018r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

 

Powodem rozwiązania rodzin zastępczych było:  

- powrót dzieci do rodziny naturalnej; 

- umieszczenie dzieci w innej rodzinie zastępczej; 

- umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

- zmiana miejsca zamieszkania; 

- usamodzielnienie się pełnoletniego wychowanka.  

Natomiast powodem powstania rodzin zastępczych był: 

- napływ dzieci z rodziny naturalnej; 

- napływ dzieci z rodziny zastępczej; 

- napływ dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

  

Liczebność dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, ze względu na liczbę dzieci 

umieszczonych w rodzinie zastępczej- stan na 31.12.2018r. 

Liczba dzieci  Rodziny 

spokrewnione 

Rodziny 

niezawodowe 

Rodziny zawodowe 

(w tym specjalistyczne i 

pogotowia rodzinne) 

z 1 dzieckiem 46 26 0 

z 2 dzieci 16 7 2 

z 3 dzieci 3 2 2 

z 4 dzieci i  więcej 1 1 1 

Ogółem 66 36 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

  

Lp. Rodziny zastępcze Rodziny zastępcze 

powstałe w okresie 

sprawozdawczym  

Rodziny zastępcze 

rozwiązane w 

okresie 

sprawozdawczym  

1 Rodziny zastępcze spokrewnione 6 10 

2 Rodziny niezawodowe 7 3 

3 

4 

5 

Rodziny zawodowe w tym: 

 pogotowie opiekuńcze 

 specjalistyczna 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

6 Rodzinny dom dziecka 0 0 

7 Ogółem 14 13 
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Z podanych danych wynika, iż największą grupę stanowią rodziny zastępcze 

spokrewnione. Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na 

terenie  powiatu z którego pochodzi, poszukuje się możliwych form zabezpieczenia na innych 

obszarach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powiat właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej po raz pierwszy, ponosi wydatki 

związane z jego opieką i wychowaniem. Koszty utrzymania dzieci pozostających w pieczy 

zastępczej ponoszone są na podstawie zwartych porozumień,  których ogólna liczba w 2018 roku 

wyniosła 71. 

 Poniższe tabele przedstawiają liczbę dzieci z innych powiatów umieszczonych  

w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Opolskiego oraz liczbę dzieci z Powiatu Opolskiego 

umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie  innego powiatu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

 

 

Powiat  Liczba dzieci z Powiatu Opolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na 

terenie innego powiatu 

Rodzina 

zastępcza 

spokrewniona 

Rodzina 

zastępcza 

niezawodowa 

Rodzinny 

Dom Dziecka 

Rodzina 

zastępcza 

zawodowa 

Ogółem 

Brzeg 3 0 0 0 3 

Bytom 1  0 0 0 1  

Bełchatów 0 4 0 0 4 

Kluczbork 1 1  0 0 2  

Kozienice 2 0 0 0 2 

Kraków 0 0 1 0 1  

Krapkowice 0 2 0 0 2 

K- Koźle 0 0 0 1 1 

Liczba dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Opolskiego 

Powiat 

Pochodzenia 

Rodzina 

zastępcza 

spokrewniona 

Rodzina zastępcza 

niezawodowa 

Rodzina zastępcza 

zawodowa 

Ogółem 

Będzin 2  0 0 2 

Brzeg 4 2 0 6  

Bytom 0 1 0 1  

Kluczbork 0 1 0 1  

Krapkowice 1 1 0 2  

K-Koźle 0 2  3 5 

Mysłowice 1 0 0 1  

Namysłów 0 2  0 2 

Olesno 2  0 0 2  

Opole 10 3  1  14  

Prudnik 0 2  0 2 

Wałbrzych 1 0 0 1  

Wrocław 0 1 0 1  

Ogółem 21  15  4  40 
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Nowy Sącz 0 1 0 0 1  

Nysa 1 1 0 0 2  

Olesno 1 0 0 0 1  

Opole 7 5 0 1 13 

Prudnik 0 4 0 0 4 

Inowrocław 0 0 0 2 2 

Ogółem 16 18  1 4 39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PCPR w Opolu 

   

Działanie na rzecz tworzenia warunków do powstania i działania rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych, w tym organizacja szkoleń  

i wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej i kandydatów do jej pełnienia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi nabór kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  

 Zasady kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ujęte są w procedurze kwalifikacji kandydatów. 

W roku 2018 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu  zgłosiło się  

13 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i spokrewnionej, w tym  

11 małżeństw i 2 osoby samotne lub żyjące w związkach nieformalnych. Kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zgłosiło się 7. Ponadto 4 kandydatów zgłosiło  się do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej. Dwie rodziny zostały ustanowione rodziną 

zastępczą, w 1 przypadku toczyło się postępowanie sądowe, w 1 przypadku doszło do rezygnacji 

kandydatów. 

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej ukończyło w 2018 r.  

12 kandydatów, w tym 11 osób ustanowionych już rodziną zastępczą oraz 1 kandydat do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. 

W roku 2018 udzielono 96 porad psychologicznych, zarówno rodzicom zastępczym, jak  

i dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. Opinii psychologicznej dotyczącej predyspozycji 

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zostały poddane łącznie 42 osoby pełniące 

funkcję rodziny zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadziło również kampanię 

informacyjną dotyczącą naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

 

Świadczenia 

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie 

kosztów jego utrzymania. 

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych ogółem wydano 1.921.716,01 zł, w tym na:  
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- miesięczne świadczenia dla rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka -  

1 614 199,87 zł. 

- jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków, związanych z potrzebami 

przyjętego do rodziny zastępczej dziecka – 14 350,00 zł.  

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 134 562,37 zł.  

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 57 163,00 zł.  

- pomoc pieniężną na zagospodarowanie – 25 480,00 zł.  

W 2018 r. uprawnionych do otrzymywania dodatku wychowawczego 500+ było 90 rodzin 

zastępczych. Ogólna kwota wydanego dodatku wynosiła  789 718, 28 zł.  

W 2018 r. uprawnionych do otrzymywania dodatku ,,Dobry start” było 121 dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, 42 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych, 4 usamodzielniających się wychowanków. W ramach programu wypłacono 

łączną kwotę 49 752,16 zł.  

Wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi wyniosło 

176 746,00 zł. W 2018r. wydatki związane z  porozumieniami dotyczącymi rodzin zastępczych 

wyniosły 413 742,00 zł. Natomiast wydatki związane  z porozumieniami dotyczącymi dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wyniosły 178 710,00  zł. 

 

Świadczenia i wsparcie dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 roku liczba usamodzielnianych wychowanków   

z rodzin zastępczych wynosiła 65 osoby oraz 13 osób z placówek opiekuńczo- wychowawczych.  

Koordynatorzy proponowali usamodzielnianym wychowankom udział w projekcie „Bliżej 

rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej”, prowadzonym przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu- doradztwo zawodowe dla wychowanków 

rodzin zastępczych, letni obóz językowy. 

 Ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oferowali następującą pomoc 

usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych. 
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Poradnictwo specjalistyczne oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na bieżąco w ramach 

swoich kompetencji udzielali informacji w zakresie działalności Centrum, pomocy osobom 

niepełnosprawnym, problemów rodzinnych i opiekuńczo- wychowawczych, umieszczania              

w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, rodzinach 

zastępczych. Informacje umieszczane były na stronie BIP oraz stronie internetowej PCPR.   

 

Karta Polaka 

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może 

być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego  

i spełniającej określone ustawą warunki. W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Opolu wypłaciło świadczenie 8 osobom,  w łącznej kwocie 52.380,00 zł. 

 

2. Domy Dziecka 

Powiat Opolski jest organizatorem założycielskim dla trzech Domów Dziecka  

w Turawie, Tarnowie Opolskim i Opolu – Chmielowicach. W Domach Dziecka w roku 2018  

przebywało 55 dzieci. Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu 

socjalizacyjnego dla powyżej 10 roku życia do pełnoletniości, a w uzasadnionych przypadkach 

mogą przebywać dzieci starsze oraz te, które nie ukończyły 10 r.ż. Do Domów Dziecka kierowane 

są w pierwszej kolejności dzieci z powiatu opolskiego na podstawie skierowania Starosty 

Opolskiego zgodnie z  postanowieniami  sądu rodzinnego o umieszczeniu w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

Praca oparta jest na zasadach obowiązujących w domu rodzinnym,  czyli na bliskich 

kontaktach, realizacji praw i uczenia dzieci obowiązków. W domu prowadzone są zajęcia 

kompensacyjno-wyrównawcze, psychoedukacyjne, usamodzielniające, terapeutyczne i z zakresu 

dojrzewania. Działania zmierzają do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz powrotu do rodziny 

biologicznej.  

 

3. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego, 

prowadzoną w formie jednostki budżetowej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dokument
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nar%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_fizyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terytorium_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dom Pomocy 

Społecznej prowadzony jest na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr 10/2010 z dnia 22 

lipca 2010 r., zmienionej decyzją  nr 14/2018 z 14 maja 2018 r., w sprawie wydania Powiatowi 

Opolskiemu zezwolenia na prowadzenie DPS w Prószkowie, z 223 miejscami,  

w tym 174 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 49 miejscami dla 

przewlekle somatycznie chorych. 

Podstawowym przedmiotem działalności DPS jest w szczególności:  

1) Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki 

2) Świadczenie usług w zaspokajaniu potrzeb bytowych, opiekuńczych wspomagających 

i edukacyjnych na poziomie standardu określonego w ustawie o pomocy społecznej 

oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie 

3) Zapewnienie wolności osobistej, intymności, poczucia bezpieczeństwa, godności 

osobistej oraz samodzielności, uwzględniającej indywidualny stopień sprawności 

psychofizycznej 

4) Realizacja indywidulanych potrzeb mieszkańców poprzez możliwość udziału  

w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacji leczniczej, a także zorganizowanie pomocy 

w dostępie do świadczeń zdrowotnych. 

W grudniu 2017 r. w strukturze organizacyjnej DPS utworzono Dom Dziennego Pobytu 

(DDP), który jest jednym z działów DPS. DDP przeznaczony jest dla osób nieaktywnych 

zawodowo w wieku 60 +, które są mieszkańcami Powiatu Opolskiego. DDP posiada 20 miejsc na 

pobyt dzienny oraz 4 miejsca całodobowego okresowego pobytu.  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w DPS zamieszkiwało 193 mieszkańców, w tym 

153 osoby w części przeznaczonej dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz 40 osób w części 

przeznaczonej dla przewlekle somatycznie chorych.  

DDP rozpoczął działalność 2 stycznia 2018 r. Z usług oferowanych przez DDP korzystało  

5 osób, z okresowego całodobowego pobytu skorzystały 3 osoby, z tego 2 osoby skorzystały 

dwukrotnie.  

 

5. Dofinansowanie do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

W  2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydano 

kwotę   1.170.229 zł  dla 765 osób. Podane środki wykorzystano na: 

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; 

- dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych; 

- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; 
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- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych; 

- dofinansowanie do likwidacji barier technicznych; 

- dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się; 

- dofinansowanie do sportu, kultury rekreacji osób niepełnosprawnych; 

- dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego; 

- działanie WTZ w Siołkowicach Starych, prowadzony przez Caritas Diecezji Opolskiej; 

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów na poszczególne działania.  

Zakres działań  Liczba osób Kwota 

dofinansowanie do uczestnictwa w 

turnusach rehabilitacyjnych 

ogółem: 120 108 993 zł 

dorosłych: 59 +34 opiekunów 84 334 zł 

dzieci: 14 + 13 opiekunów 24 659 zł 

dofinansowanie do środków 

pomocniczych                               i 

przedmiotów ortopedycznych 

ogółem: 487 494 443 zł 

dorośli: 419 383 986 zł 

dzieci: 68 110 457 zł 

dofinansowanie do zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny 

ogółem: 6 8 709 zł 

dorośli: 5 7 343 zł 

dzieci: 1 1 366 zł 

dofinansowanie do likwidacji 

barier architektonicznych 

6 14 100 zł 

dofinansowanie do likwidacji 

barier                           w 

komunikowaniu się  

ogółem: 4 3 975 zł 

dzieci i młodzież: 2 2000 zł 

dorośli: 2 1975 zł 

dofinansowanie do likwidacji 

barier technicznych 

ogółem: 5 13 049 zł 

dorośli: 5                      13 049 zł 

dofinansowanie do sportu, kultury 

rekreacji osób niepełnosprawnych 

ogółem: 105 

 

8 000 zł 

dorośli: 98 7 573 zł 

dzieci: 7 427 zł 

dofinansowanie do usługi tłumacza 

języka migowego 

dorośli: 2 1 280 zł 

działanie WTZ w Siołkowicach 

Starych 

30 575 200 zł 

ze środków PFRON 517 680 zł 

ze środków własnych 57 520 zł 
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Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 

 Osoby niepełnosprawne i ich rodziny na bieżąco korzystały z poradnictwa świadczonego 

przez pracowników Centrum. Informacje udzielane mieszkańcom powiatu dotyczyły głównie: 

uprawnień przysługujących podczas ubiegania się o wsparcie w instytucjach pomocy społecznej, 

możliwości ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie do zakupu niezbędnych 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, zasad 

korzystania z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, procedur 

rozpatrywania wniosków o likwidację barier architektonicznych,  w komunikowaniu się  

i technicznych, możliwości ubiegania się o świadczenia określone w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych czy ustawie o pomocy społecznej.  

Informacje udzielane były klientom indywidualnie zgłaszającym się do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Opolu, oraz drogą telefoniczną - na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb. 
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VIII. RYNEK PRACY 

Rok 2018 charakteryzował się spadkiem poziomu bezrobocia. Na koniec grudnia 2018 

roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu zarejestrowanych było 2226 mieszkańców Powiatu 

Opolskiego. Stopa bezrobocia na koniec roku 2018 r. wyniosła 6,3%. 

 

Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy w 2018 r. 

OGÓŁEM KOBIETY BEZ 

PRAWA 

DO 

ZASIŁKU 

DOTYCHCZAS 

NIEPRACUJĄCY 

ABSOLWENCI STOPA 

BEZROBOCIA 

REJESTROWANEGO 

W % 

OFERTY 

PRACY 

2226 1275 1892 170 86 6,3 120 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy aktywizował bezrobotnych poprzez różne formy, 

między innymi: 

1. PROMOCJA ZATRUDNIENIA 

1.1. Szkolenia 

Szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy organizowane przez PUP w Opolu  

w 2018 r. miały na celu podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych osób szkolonych, 

zwiększając ich szansę na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

gospodarczej. 

W 2018 r. na szkolenie indywidualne skierowanych było 26 osób. 

Oprócz szkoleń indywidualnych 119 bezrobotnych uczestniczyło w szkoleniach 

grupowych pod nazwą „ABC Przedsiębiorczości”. Szkolono osoby, którym przyznane zostały 

w  2018 r. jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. 

Dodatkowo w 2018 r. PUP w Opolu sfinansował ze środków PFRON szkolenie dla                     

jednej osoby poszukującej pracy, posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

niepozostającej w zatrudnieniu. 

 Wszystkie szkolenia realizowane przez Urząd w 2018 r. zakończyły się w okresie 

sprawozdawczym. 

1.2. Bony szkoleniowe 

W 2018 roku wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego złożyło 28 osób bezrobotnych 

poniżej 30 roku życia. 
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1.3. Studia podyplomowe 

10 mieszkańców bezrobotnych miało sfinansowane koszty studiów podyplomowych 

1.4. Prace interwencyjne 

W 2018 roku zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych w wyniku umów zawartych 

podjęły 32 osoby bezrobotne.  

Prace interwencyjne realizowane przez PUP w Opolu w 2018 r. finansowane były ze 

środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

w tym: 

1. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, 

który ukończył 50 rok życia 

Ogółem do 31.12.2018 r. zatrudnienie na przyznanych pracodawcom w 2018 r. 

subsydiowanych miejscach pracy podjęło zatrudnienie 13 bezrobotnych powyżej 50 roku. 

Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego powyżej 

50 roku życia, realizowane przez PUP w Opolu w 2018 r. finansowane było ze środków Funduszu 

Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie algorytmu. 

2. Bony na zasiedlenie 

W 2018 roku PUP w Opolu pozytywnie rozpatrzył 46 wniosków złożonych przez osoby 

bezrobotne do 30 roku życia, które podejmują pracę poza miejscem swojego zamieszkania. 

3. Bon zatrudnieniowy 

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społecznie w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, 

któremu Urząd przyznał bon. 

W 2018 r. wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego złożyło 39 bezrobotnych poniżej 

30 roku życia. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Zatrudnienie bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach bonów zatrudnieniowych  

w 2018 r. finansowane było ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej na podstawie algorytmu. 

4. Roboty publiczne 

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac 

organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, 
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organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, 

oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,  

a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków 

samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, 

spółek wodnych i ich związków. 

Ogółem w ramach zawartych w 2018 roku porozumień i umów zostało na subsydiowanych 

miejscach pracy 45 bezrobotnych. 

Najczęściej osoby podejmujące pracę w ramach robót publicznych zatrudniane były na 

stanowisku robotnika gospodarczego, asystenta nauczyciela, pracownika biurowego, pomocy 

kuchennej, opiekuna osób zależnych. 

Realizowane przez Urząd w 2018 r. subsydiowane zatrudnienie bezrobotnych w ramach 

robót publicznych finansowane było ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

5. Prace społecznie użyteczne 

W 2018 roku zawartych zostało 11 porozumień z gminami – Dąbrowa, Prószków, 

Dobrzeń Wielki, Turawa, Murów, Popielów, Komprachcice, Ozimek, Niemodlin, Łubniany, 

Tułowice, dotyczących wykonywania prac społecznie użytecznych. 

Do wykonywania prac społecznie użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa 

do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, wskazane przez ośrodki pomocy 

społecznej z poszczególnych gmin Powiatu Opolskiego. Bezrobotni wykonują proste prace na 

rzecz społeczności lokalnej, na terenie gminy w której mieszkają, nie więcej niż 10 godzin 

tygodniowo i nie więcej niż 40 w miesiącu. 

Do wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2018 skierowanych zostało ogółem 

93 osoby przy czym większość osób, które wykonywały prace społecznie użyteczne w 2018 r. 

była kierowana do ich wykonywania w okresie sprawozdawczym parokrotnie, stąd liczba 507 

skierowań, wydanych bezrobotnym, do wykonywania prac społecznie użytecznych. 

6. Staże 

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 

przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.  

Z tego powodu ta forma aktywizacji bezrobotnych budzi od lat największe zainteresowanie 

pracodawców, zarówno tych z sektora publicznego jak i prywatnego.   
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Do 31.12.2018 r.  skierowano do odbycia stażu 354 osoby. Część osób przerwała 

odbywanie stażu z powodu znalezienia stałej pracy. Realizowane przez Urząd w 2018 r. staże dla 

osób bezrobotnych finansowane były ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  

Oprócz wyżej opisanych działań, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2018 roku 

do Urzędu wpłynął 1 wniosek o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków PFRON dla 

osoby poszukującej pracy, posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niepozostającej 

w zatrudnieniu. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zawarto 1 umowę z  organizatorem stażu,  

w efekcie czego skierowano do odbycia stażu 1 osobę niepełnosprawną, poszukującą pracy.  

7. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

W 2018 r. odbyło się 6 naborów wniosków bezrobotnych o przyznanie jednorazowo 

środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dotacje wypłacono 121 bezrobotnym. 

W 2018 r. bezrobotni ubiegali się, podobnie jak w latach poprzednich, przede wszystkim 

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych, 

budowlano-wykończeniowych, instalatorskich, prawnych, naprawy i konserwacji pojazdów 

samochodowych, informatyczno-projektowych. 

Dotacje dla bezrobotnych wypłacone zostały ze środków Funduszu Pracy przyznanych 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym: 

 na podstawie algorytmu, 

 na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, 

 ze środków Funduszu Pracy pozyskanych przez PUP w Opolu z rezerwy Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

8. Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego 

Ogółem w 2018 r., w trakcie 5 naborów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 

otrzymały refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 34 stanowisk pracy dla 

bezrobotnych. 
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Najwięcej stanowisk pracy wyposażono dla szeroko rozumianych pracowników 

administracyjno-biurowych, operatorów maszyn i urządzeń, w branży budowlanej, związanej  

z obróbką drewna i metali, usług osobistych i gastronomii. 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia dokonana została ze środków Funduszu 

Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zwrot kosztów przejazdu 

do pracy, na staż, skierowanie do pracodawcy, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego. 

1.5. Zwrot kosztów przejazdu 

Ogółem w 2018 zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staż i zajęcia z zakresu poradnictwa 

zawodowego 290 osób. 

1.6. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub nad osobą zależną 

W 2018 roku wniosek o przyznanie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 złożyło 

2 bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu.  

1.7. Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 

30 roku życia 

Zgodnie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 

1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, 

w ramach którego mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, 

nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku 

życia. Instrument skierowany jest do bezrobotnych do 30 roku życia i ma na celu wsparcie ich  

w podjęciu zatrudnienia. 

Koszty realizacji instrumentu w okresie od 01.01.2016 – 31.12.2018 finansowane były ze 

środków Funduszu Pracy.  

W 2018 r. PUP w Opolu dokonywał jedynie na rzecz pracodawców, z którymi zawarte 

zostały umowy w latach 2016 i 2017, wypłatę refundacji części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych 

do 30 roku życia. 

W okresie sprawozdawczym na subsydiowane miejsca pracy skierowanych zostało 

ogółem 41 bezrobotnych poniżej 30 roku życia.  
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IX. DROGI POWIATOWE  

Powiat Opolski ma w swoim zarządzie 101 dróg. Organem właściwym ds. dróg powiatowych 

jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, który funkcjonuje nieprzerwanie od 04 lutego 1999 roku. 

Przedmiotem jego działania jest wykonywanie, zgodnie z § 2 „ Regulaminu Organizacyjnego” 

obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.  

 

 

 

o nawierzchni: twardej - 500,116 km 

gruntowej 

 

Ogółem 

- 40,107 km 

 

540,223 km 

 

VIIb. Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych 

miast 

Ozimek 4,01 km 

Niemodlin 8,05 km 

Prószków 1,959 km 

 

Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2018 zaplanowano kwotę 17.623.256,00 zł,  

a wykonano na kwotę 17.155.411,48 zł. z czego: 

 209.902,63 zł stanowiły dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień, w tym: 

I. UGiM Ozimek - 80.000,00 zł 

II. UM Niemodlin - 29.902,63 zł 

 158.490,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu Oleskiego na zadania inwestycje 

realizowane na podstawie porozumień ( „Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O 

Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec – Knieja”). , 

 111.629,28 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących na podstawie porozumień, w tym: 

I. UG Chrząstowice - 31.629,28 zł 

II. UM Niemodlin - 30.000,00 zł 

VIIa. Łączna długość dróg powiatowych  

Zamiejskich 526,204 km 

Miejskich 14,019 km 
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III. UG Murów - 50.000,00 zł 

 246.024,47 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, 

 48.288,00 zł darowizna otrzymana od Fundacji ORLEN na dooznakowanie przejść dla 

pieszych w okolicy szkół na podstawie umowy darowizny, 

 3.425.150,50 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane  

z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych – w ramach Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 

VIIc. Szczegółowe zestawienie wydatków na zakupy materiałów do bieżącego i zimowego 

utrzymania dróg, remontów dróg oraz inwestycji 

I. ZAKUP MATERIAŁÓW do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji 

zimowej + masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + mat. kamienne): 344.322,27 zł 

 

II. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zrealizowanych w ramach zleceń zewnętrznych 

1. Remonty dróg wraz z opracowaniami dokumentacji: 3.025.384,77 zł (przy wsparciu 

finansowym Gmin w formie dotacji celowej na ogólną kwotę 111.629,28 zł) 

w tym: 

a/ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (7.641,53 m2):   134.550,92 zł 

b/ odnowy nawierzchni (13.398,50 mb/ 66.157,74 m2):    2.035.010,02 zł 

c/ remonty chodników (529,70 mb/1.018,11 m2):     216.715,88 zł 

d/ remonty cząstkowe nawierzchni drogowych (63,00 m2):   2.507,92 zł 

e/ remonty dróg o nawierzchni gruntowo – tłuczniowych 

i przebudowy skrzyżowań (4.660,00 m2):      380.360,28 zł 

f/ mikrodywaniki na zimno (2.515 mb/13.076,50 m2):    243.674,05 zł 

g/ opracowanie dokumentacji drogowych:      12.565,70 zł 

 

2. Remonty obiektów mostowych wraz z opracowaniami dokumentacji: 139.757,76 zł 

w tym: 

a/ remonty obiektów mostowych:       128.281,86 zł 

b/ opracowanie dokumentacji mostowych:      11.475,90 zł. 
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III. ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG  

I OBIEKTÓW MOSTOWYCH:       649.414,22 zł 

w tym: 

1. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg:   492.458,41 zł 

a/ oznakowanie poziome (5.240,05 m2 ):      45.309,21 zł 

b/ wycinka drzew + nasadzenie (273 szt.):      93.208,32 zł 

c/ pielęgnacja drzew (475 szt.):       43.822,08 zł 

d/ wycinka krzaków (38.000,00 m2 ):      96.869,68 zł 

e/ koszenie poboczy (1.142.600,00 m2):      74.040,48 zł 

f/ odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych, regulacja kratek,  

przebudowa i budowa studzienek ściekowych, udrożnienie kanalizacji  

deszczowej, likwidacja zastoisk wodnych:      65.830,81 zł 

g/ wykonanie 3 szt. przejść dla pieszych z aktywnymi znakami D-6:  48.708,00 zł 

h/ ścinka poboczy (2.770,00 m2 ):       13.419,30 zł 

j/ inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg:    60.149,59 zł 

 

2. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych: 156.955,81zł. 

 

IV. ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG: 

559.577,74 zł 

1. Usługi (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi):     499.710,96 zł 

2. Transport materiałów do akcji zima:      13.051,04 zł 

3. Dzierżawa pomieszczeń do akcji zima:      46.815,74 zł. 

 

V. WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI na ogólną kwotę:  8.750.975,55 zł 

w tym: 

L.p. Nazwa zadania 

Wartość inwestycji 

Ogółem 

w tym inne 

źródła 

finansowania 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 O ul. 

Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia 

3.754.206,74 1.649.197,35 

PRGiPID 

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O 

Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare 

4.229.268,75 1.775.953,15 

PRGiPID 

200.000,00 
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Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – 

etap I 

Gmina Popielów 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 507 O 

Magnuszowice – Grodków wraz z odwodnieniem w 

m. Gracze- etap IV 

93.568,79  

4. Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O 

Ozimek – Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska – 

III etap 

240.422,54  

5. Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie 

opolskim- etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 

0,00  

6. Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg 

powiatowych Nr Nr 1508 O Niemodlin – Lewin 

Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O 

Magnuszowice – Magnuszowiczki w m. 

Magnuszowice 

115.313,70  

7. Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Szerokiej w m. 

Biadacz 

58.252,54 46.024,47 

Gmina Łubniany 

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 O ul. 

Opolskiej w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. 

Kotorskiej – I etap 

9.942,99  

9. Kanalizacja deszczowa w ul. Opolskiej – droga Nr 

1763 O i ul. Lipowej – droga Nr 1755 O w Osinach – I 

etap 

249.999,50  

 

Roboty wykonane siłami własnymi: 

1) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego - 510,00 szt.; 

2) ustawianie/wymiana słupka znaku - 49,00 szt.; 

3) ustawianie/wymiana pachołków - 7,00 szt.; 

4) demontaż znaków - 31,00 szt.; 

5) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym - 401,94 t; 

6) koszenie pasa drogowego - 78.268,00 m2; 

7) wycinka krzaków - 72.935,00 m2; 

8) wykonanie przecinek na poboczach - 1.151,00 szt.; 

9) pionowanie znaków - 458,00 szt.; 

10) mycie znaków  - 113,00 szt.; 

11) malowanie oznakowania poziomego - 14,00 m2; 
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12) pielęgnacja zadrzewienia - 185,00 szt.; 

13) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej - 201,81 t; 

14) czyszczenie obiektów mostowych -  6,00 szt.; 

15) sprzątanie jezdni i chodników -22.925,00 m2; 

16) naprawa chodników - 85,50 m2; 

17) czyszczenie ścieków prefabrykowanych - 40,00 mb; 

18) remont masą na zimno - 212,70 t; 

19) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym - 9.036,00 m2; 

20) wycinka odrostów przy drzewach - 1.767,00 szt.; 

21) czyszczenie studzienek - 49,00 szt.; 

22) remont masą na gorąco - 115,20 t; 

23) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi - 805,80 mp; 

24) ustawianie i wymiana luster drogowych - 4,00 szt.; 

25) porządkowanie zewnętrzne przepustów (wykaszanie traw) - 15.000,00 m2; 

26) naprawa skarpy rowu - 55,00 m3; 

27) cięcie i sprzątanie wiatrołomów - 1.469,00 mp; 

28) likwidacja wyrw po wiatrołomach - 1,50 m3; 

29) usuwanie wiatrołomów - 4,00 szt.; 

30) wycinka drzew - 5,00 szt.; 

31) zrąbkowanie gałęzi - 67,50 h; 

32) plantowanie poboczy- 7.070,00 m2; 

33) ścinanie poboczy - 500,00 m2; 

34) uzupełnianie skarp ziemią - 26,20 m3; 

35) podcinanie krzaków do skrajni - 14.400,00 mb; 

36) ustawianie siatki przeciwśnieżnej - 18.316,00 mb; 

37) poprawa siatek przeciwśnieżnych - 1.385,00 mb; 

38) montaż palików przeciwśnieżnych - 1.486,00 szt.; 

39) wykonanie ścieku ulicznego - 43,00 mb; 

40) wywóz worków z liśćmi - 370,00 szt.; 

41) naprawa studzienek ściekowych i rewizyjnych - 1,00 szt.; 

42) zabezpieczenie studni - 1,00 szt.; 

43) remont barier energochłonnych - 15,00 mb; 

44) odśnieżanie chodników 5.000,00 - m2; 

45) odśnieżanie chodników na obiektach mostowych - 21,00 szt.; 
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46) zwalczanie śliskości na chodnikach - 7.600,00 m2; 

47) naprawa pobocza drogi - 40,00 m2. 
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X. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Zagrożenia przestępczością  

W 2018 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wszczęto ogółem 5100 postępowań 

przygotowawczych. Stwierdzono ogółem 4477 przestępstw  a wskaźnik wykrywalności ogólnej 

przestępstw wzrósł o 2,58% do poziomu 59,96% procent wykrywalności przestępstw kształtuje 

się na poziomie 66,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zagrożenia przestępczością kryminalną 

W 2018 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wszczęto ogółem 3671 postępowań 

przygotowawczych o przestępstwa kryminalne. Stwierdzono ogółem 3182 przestępstw 

kryminalnych. Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych zwiększył się o 4,55% do 

poziomu 50,50%. Przestępstwa kryminalne to 71,1% wszystkich przestępstw. Natomiast procent 

wykrywalności przestępstw kształtuje się na poziomie 57,3%.  
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Stan zagrożenia w poszczególnych kategoriach przestępstw kryminalnych najbardziej 

uciążliwych społecznie przedstawiał się następująco:  

Nazwa kategorii przestępstwa kryminalnego: Stwierdzone  Wykryte  % 

wykrywalności  

Bójka lub pobicie  7 7 100 

Przestępstwa rozbójnicze  1 1 100 

Kradzież cudzej rzeczy  113 29 25,6 

Kradzież z włamaniem  227 67 29,5 

Kradzież i kradzież poprzez włamanie do samochodu  2 1 50 

Uszkodzenie mienia  56 25 44,6 

Uszczerbek na zdrowiu  23 22 95,6 

Przestępstwa narkotykowe  50 45 90 

Przestępczość drogowa  170 170 100 

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  156 156 100 
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3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym według gmin leżących na terenie Powiatu 

Opolskiego  

 

 

 

4. Zagrożenie pożarowe 

W roku 2018 na terenie Powiatu Opolskiego powstało 531 pożarów (w 2017 r. powstało 

360 pożarów), co stanowi wzrost o 47.5 %. Najwięcej pożarów powstało na terenie Gminy 

Niemodlin –107. 

 

Miejsce powstania pożarów: 

188 – uprawy, rolnictwo, 

148 – inne obiekty  (garaże, śmietniki, obiekty przyrody, szopy,  itp.), 

102 – obiekty mieszkalne, 

40 – lasy, 

29 – środki transportu, 

11 – obiekty produkcyjne, 

7 – obiekty magazynowe, 

6 – obiekty  użyteczności publicznej,   

1 – wybuchy pyłów. 
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Procentowe zestawienie pożarów w 2018 r. wg rodzajów obiektów na terenie Powiatu 

Opolskiego (źródło: KM PSP  w Opolu).  

 

Przyczyny powstawania pożarów: 

269 – podpalenia umyślne, 

56 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, 

46 – nieustalone, 

39 – nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy, 

zapałki, 

24 – inne przyczyny, 

20 – wady środków transportu, 

18 – wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych), 

18 – wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, 

8 – nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach, 

7 – nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, 

4 – wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, 

4 – wady urządzeń mechanicznych, 
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3 – samo zapalenie biologiczne, 

2 – pożary jako następstwa innych miejscowych zagrożeń, 

2 – wyładowania atmosferyczne, 

2 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, 

1 – nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi 

i pirotechnicznymi, 

1 – nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo -niebezpiecznych, 

1 – nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się otwartym ogniem w tym 

papierosy, zapałki, 

1 – nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych, 

1 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe, 

1 – wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe, 

1 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe, 

1 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych, 

1 – nieprawidłowa eksploatacja środków transportu. 

 

5. Miejscowe zagrożenia 

W  roku 2018 na terenie Powiatu Opolskiego powstało 736 miejscowych zagrożeń.  

W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek ilości miejscowych zagrożeń o 134, co 

stanowi spadek o 15,5 %. Najwięcej miejscowych zagrożeń powstało na terenie Gminy 

Niemodlin –126, a najmniej na terenie Gminy Komprachcice –31. 
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Procentowa ilość miejscowych zagrożeń w 2018 r. w rozbiciu na obiekty w Powiecie Opolskim 

(źródło KM PSP Opole) 

 

6. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujące na terenie Powiatu 

Opolskiego 

Na terenie powiatu opolskiego rozmieszczonych jest 69 jednostek OSP w tym 30 

jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego. Wykaz jednostek na 

terenie poszczególnych gmin przedstawia się następująco (wytłuszczonym drukiem wykazano 

jednostki przyjęte do ksrg): 

GMINA MIEJSCOWOŚĆ 

Chrząstowice Suchy Bór, Dębie, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Daniec, Falmirowice, 

 

Dąbrowa Żelazna, Dąbrowa, Chróścina, Narok 

 

Dobrzeń Wielki Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Chróścice, Kup 

 

Komprachcice Domecko, Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Ochodze, 

 

Łubniany Łubniany, Jełowa, Luboszyce, Brynica, 

 

Murów Zagwiździe, Budkowice, Bukowo, Radomierowice, Grabczok, Murów 

 

Niemodlin Gracze, Grabin, Krasna Góra, Grodziec, Rogi 

 

Ozimek Krasiejów,  Schodnia,  Szczedrzyk, Antoniów, Chobie, Krzyżowa Dolina, Dylaki, 

Pustków 
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Popielów Siołkowice, Popielów, Kaniów, Karłowice, Stobrawa 

 

Prószków Prószków, Jaśkowice, Chrząszczyce, Źlinice-Boguszyce, Złotniki, Ligota 

Prószkowska, 

 

Tarnów Opolski Tarnów Opolski, Kosorowice, Przywory, Raszowa 

 

Tułowice Goszczowice, Tułowice, Szydłów 

 

Turawa Osowiec,  Węgry, Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Rzędów, Kotórz 

Wielki, Zawada. 

 

 

 

W ubiegłym roku do działań ratowniczo – gaśniczych przez stanowisko kierowania 

Komendanta Miejskiego PSP w Opolu były dysponowane 1404 razy samochody pożarnicze 

będące na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W działaniach ratowniczo 

-gaśniczych w przebiegu całego 2018 roku na terenie Powiatu Opolskiego brało udział 10808 

druhów z poszczególnych jednostek. 
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XI. POLITYKI, PROGRAMY, STRATEGIE 

STRATEGIA REALIZOWANA W 2018 ROKU 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego 

Zapisy Strategii zostały dostosowane do założeń obowiązujących dokumentów 

krajowych  i regionalnych określających priorytety polityki spójności i polityki regionalnej Unii 

Europejskiej oraz możliwości współfinansowania przedsięwzięć z udziałem środków 

zewnętrznych. W ramach dostępnych programów rozwojowych, w realizacji Strategii 

wykorzystane zostały przez Powiat wszelkie, dostępne źródła finansowania.  Istotnym źródłem 

finansowania działań był Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 oraz środki pochodzące z budżetu Państwa. Zadania realizowane były również ze 

środków własnych, przede wszystkim jako wymagalny wkład własny do projektów 

zewnętrznych. 

Dzięki tym znaczącym środkom finansowym zrealizowano niezbędne inwestycje  

w zakresie infrastruktury komunalnej:  poprawy stanu dróg powiatowych, budowy ścieżek 

rowerowych, bazy sportowo-rekreacyjnej, edukacyjnej, rewitalizacji zabytków, 

termomodernizacji budynków oraz opieki społecznej.  

 

2. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 - 2027 

została sporządzona w 2017 roku przez Zespół ds. opracowania Powiatowej Strategii 

Problemów Społecznych na lata 2017- 2027. 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznacza takie cele 

strategiczne, które z jednej strony umożliwią władzom Powiatu Opolskiego ograniczenie 

głównych problemów i zagrożeń społecznych, a z drugiej pozwolą na skuteczną realizację 

zaplanowanych działań, będących odpowiedzią na wzrastające potrzeby osób i rodzin, oraz 

tendencje demograficzne i społeczne w Powiecie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na bieżąco prowadzi monitoring 

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Monitoring odbywa się                     

w oparciu o przyjęte wskaźniki realizacji celów strategicznych i operacyjnych, przy pomocy 

narzędzi sprawozdawczych, głównie z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny                  

i systemu pieczy zastępczej m.in: Oceny zasobów pomocy społecznej, cyklicznych sprawozdań 

dziedzinowych np. z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, domów pomocy 

społecznej, rodzin zastępczych. Celem monitoringu jest adekwatne odpowiadanie na potrzeby 
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mieszkańców Powiatu oraz aktualizacja wskazanych w Strategii celów i działań które 

przyczyniają się do wzmocnienia i rozwoju zasobów społecznych w Powiecie (w tym 

infrastrukturalnych i kadrowych) oraz prowadzą do ograniczenia występujących problemów 

społecznych. 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018 ROKU 

 

1. „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, prowadzonym przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - szkolenia, wyjazdy dla dzieci  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu podpisało umowę partnerską z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji Projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka - 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej - II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość dofinansowania  projektu ze środków 

Unii Europejskiej wynosi 10 137 632,59 zł, wartość dofinansowania projektu ze środków Unii 

Europejskiej dla Partnera - Powiatu Opolskiego wynosi 385.139,81 zł. Projekt będzie 

realizowany przez dwa lata, tj. do 31.03.2021r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do 

usług świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz pieczy zastępczej.  W ramach zadań przewidzianych do 

wykonania przez Powiat Opolski, tj. wsparcia rodzin biologicznych oraz zastępczych zakłada 

się utworzenie, działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu- 

Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny (PCWR).  W PCWR osoby potrzebujące pomocy 

będą mogły uzyskać darmową poradę i wsparcie specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii 

i terapii uzależnień oraz pracy socjalnej. Planuje się również zakup 3-pokojowego lokalu 

mieszkalnego na terenie Miasta Opola lub Powiatu Opolskiego ziemskiego (min. 48 m2) oraz 

jego adaptację/remont na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego dla 3 osób 

usamodzielnianych, nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej. W mieszkaniu chronionym realizowane będą Indywidualne 

Programy Usamodzielniania. Za mieszkanie chronione odpowiedzialny będzie zatrudniony  

w tym celu opiekun mieszkania - pracownik socjalny, pod którego opieką osoby 

usamodzielniające się będą przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia oraz 

integracji ze społecznością lokalną. W ramach wsparcia i integracji środowiska rodzin 
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zastępczych z terenu Powiatu Opolskiego ziemskiego zakłada się organizację wyjazdów 

edukacyjnych mających na celu umocnienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych 

i wymianę doświadczeń związanych   z rodzicielstwem. Podczas wyjazdu rodziny będą miały 

zapewnione profesjonalną opiekę i wsparcie specjalistów. 

2. „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, prowadzonym przez Opolskie Centrum 

Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu - doradztwo 

zawodowe dla wychowanków rodzin zastępczych, letni obóz językowy dla wychowanków 

rodzin zastępczych; 

3. „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina”, prowadzonym przez Fundację Bądź 

Dobroczyńcą w Opolu; 

4. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany przez stowarzyszenie Quisisana dla 

ofiar przestępstw. 

 

PROGRAMY 

1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dotyczącego utrzymania                 

i przygotowania miejsca w bursie lub internacie dla uczennic w ciąży w formie odrębnego 

- jednoosobowego pokoju oraz zapewnienie realizacji zadań  wiodącego ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Opolskiego, 

określonego w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.  

2. Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych 

wojskowych klas mundurowych dotyczący realizacji zadania, polegającego na 

przygotowaniu i realizacji przez Zespół Szkół w Tułowicach programu nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”.  

3. Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim, 

w ramach którego przyznano 28 stypendiów. 

4. Powiatowy Program Opieki nad zabytkami na lata 2015-2019, w ramach którego Rada 

Powiatu Opolskiego przyznała dotację celową z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków w 2018 r.  następującym podmiotom: 

a. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Zagwiździu, ul. Górki 4, 46-030 Murów,  na prace przy zabytku wpisanym 
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do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi ambony z kościoła 

parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu”, 

b. Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Prószkowie, pl. Rynek 19,46-060 

Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane  

z „Odwilgoceniem murów kościoła pw. Św. Jerzego w Prószkowie i skotwienie 

rozszczelniającego się muru kościoła”, 

c. Gminie Murów na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

związane z „Pracami konserwatorskimi przy zabytku rzeźby św. Jana 

Nepomucena z 1755 r." , 

d. Gminie Murów  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

związane z „Pracami konserwatorskimi przy zabytku rzeźby św. Jana 

Nepomucena z 1870 r.", 

e. Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Antoniego w Luboszycach, na prace przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Robotami budowlanymi  

w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Luboszycach", 

f. Osobie fizycznej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

związane z „Zamkiem Karłowice XVI w. Ratunkowy remont - kontynuacja. 

Stabilizacja przypór i ścian - Etap I", 

g. Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Rocha, w Tułowicach, na prace przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami 

konserwatorskimi płyty nagrobnej Henryka von Dreske umieszczonej w murze 

otaczającym kościół parafialny pw. Św. Rocha w Tułowicach". 

 

5. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

Nieodpłatną pomoc prawna, w zakresie: prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, która realizowana była w dwunastu miejscowościach leżących na terenie Powiatu 

Opolskiego oraz w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dwanaście organizacji otrzymało 

dofinansowanie do organizacji imprez o charakterze powiatowym  
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W ramach promocji zdrowia prowadzona była współpraca z Opolskim Oddziałem 

Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża  w zakresie prowadzenia szkoleń z udzielania 

pierwszej pomocy dla uczniów klas II publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz 

nauczycieli z terenu Powiatu Opolskiego. Zostało przeprowadzonych 14 szkoleń. 

 

6. Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Opolskiego pt. „Pierwsza 

pomoc”. 

W 2018 r. kontynuowano realizację powiatowego programu edukacyjnego z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy pn. „Pierwsza pomoc”. Program skierowany jest do 

nauczycieli i młodzieży klas II publicznych szkół ponadgimnazjalnych (grupa wiekowa 15-

16 lat) z terenu Powiatu Opolskiego z Zespołów Szkół w: Ozimku, Niemodlinie, 

Prószkowie, Tułowicach i Dobrzeniu Wielkim. 

W ramach programów 2018 r.  przeprowadzono 14 szkoleń z zasad udzielania pierwszej 

pomocy w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla uczniów klas II oraz 3 szkolenia 4-godzinne 

dla nauczycieli. W zajęciach uczestniczyło łącznie 202 uczniów i 67 nauczycieli. Dzięki 

zajęciom młodzież utrwaliła sobie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielenia 

pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osób poszkodowanych oraz 

nabyła poczucie pewności działania w sytuacji wymagającej udzielenia takiej pomocy.  

Ponadto, w ramach programu zakupiono i przekazano do szkół 4 defibrylatory 

zewnętrzne, które za pomocą poleceń głosowych prowadzą osobę udzielającą pierwszej 

pomocy przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.  

W 2018 r. na realizację Programu wydano 35 180 zł. Program realizowany będzie do 

30 czerwca 2019 r. i w całości sfinansowany z budżetu Powiatu Opolskiego. 

7. Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków 

występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze aglomeracji opolskiej na lata 2015 – 

2020 - „Solidarni w obliczu zagrożeń”. 

8. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.   

W 2017 r. został powołany  Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu Powiatowy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiedzenia 

Zespołu zgodnie z zapisem w/w regulaminu odbyły się w 2018r. 4 razy  (raz na kwartał)  

w następujących terminach: 17.01.2018 r.; 14.05.2018 r.; 15.08.2018 r. oraz 30.11.2018 r. Na 
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zorganizowanych spotkaniach prowadzono przede wszystkim dyskusje, dotyczące realizacji 

poszczególnych inicjatyw oraz podziału zadań. Wśród nich należy wskazać przede wszystkim: 

a) przeprowadzenie badania wśród uczniów szkół podstawowych. Działanie to zostało podjęte 

w celu weryfikacji poziomu wiedzy uczniów na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  

W badaniu udział wzięło ok 300 uczniów; 

b) podjęcie działań w ramach monitoringu zjawiska przemocy na terenie Powiatu Opolskiego. 

W tym celu  gromadzono  informacje o liczbie wszczętych procedur „Niebieskie Karty” przez 

przedstawicieli instytucji, o których mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                     

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie8; 

c) telefoniczne lub bezpośrednie konsultacje merytoryczne z pracownikami ośrodków pomocy 

społecznej, w sprawie sposobu efektywnej realizacji działań w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”, zgodnie z treścią obowiązujących aktów prawnych; 

d) analiza indywidualnej sytuacji rodzin zastępczych, w których zachodziło podejrzenie 

wystąpienia zachowań, noszących znamiona przemocy w rodzinie; 

e) systematyczne uzupełnianie i przekazywanie sprawozdań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

f) prowadzenie działań, służących realizacji oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla 

sprawców przemocy w rodzinie. 

9. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata  

2018-2020 

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny                

i systemie pieczy zastępczej9 do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020, który zostanie 

zrealizowany przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu. Nowy dokument został sporządzony na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń uwzględniając m.in. organizowanie opieki i wychowania w rodzinnych  

i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.  

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej uwzględnia lokalne uwarunkowania, 

nakreślając kierunki działań w perspektywie 3 lat, uwzględniając źródła finansowania 

konieczne do ich realizacji. Program kładzie nacisk na zadania wynikające z ustawy                       

                                                 
8 Dz. U. 2015 poz. 1390 

9 Dz. U. 2018 poz. 998 z późn. zm.  
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(tj. zapewnienia pieczy zastępczej oraz udzielania świadczeń) oraz na działania profilaktyczne 

i międzyinstytucjonalną współpracę, których celem jest wyposażenie rodzin                                          

i wychowanków w kompetencje pozwalające im w przyszłości na funkcjonowanie poza 

systemem pomocy. 

 Rada Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr XXXVI/263/18 z dnia 1 lutego 2018 r. przyjęła 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018- 2020. 

W ramach programu opracowano następujące cele operacyjne:  

1. Rozwój i upowszechnianie rodzinnych form pieczy na terenie Powiatu Opolskiego; 

2. Wspieranie osób sprawujących różne formy rodzinnej pieczy zastępczej w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej; 

3. Wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; 

4. Prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

5. Zwiększenie szans dzieci na powrót do środowiska rodzinnego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Opolu w ramach swojej działalności realizuje 

opracowane cele i założenia. Jednym z założeń ww. programu było zwiększenie w 2018 r. 

limitu rodzin zastępczych do 5 rodzin. Limit ten został osiągnięty. Realizacja programu jest 

działaniem długookresowym, wymagającym zaangażowania i dużej odpowiedzialności ze 

strony wielu instytucji. Ponadto efektywność programu zależeć będzie od zaangażowania 

rodziny, której udzielana jest pomoc oraz od wydolności systemu pomocy społecznej. 

 

10. Pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd”. 

 W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu realizowało pilotażowy 

program ,,Aktywny Samorząd”, którego celem głównym było wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, zawodowym  i dostępie do edukacji.  

 

11. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”. 

 W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu realizowało  „Program 

wyrównywania różnic między regionami III" finansowany ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 W ramach programu została zawarta umowa w Obszarze D - likwidacja barier 

transportowych, projekt realizowany przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek 

Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka ul. Kłodzka 25, 57-360 Ołdrzychowice 
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Kłodzkie na rzecz Domu Pomocy Społecznej  ul. Kościelna 11,  46-081 Dobrzeń Wielki. 

Wniosek dotyczył zakupu samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

12. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027  

Opisuje problemy społeczne występujące w Powiecie Opolskim oraz wskazuje cele  

i kierunki działań, których zastosowanie pomoże zminimalizować ich negatywne skutki.  

 

13. Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu 

Opolskiego na lata 2016-2020  

Dotyczy promocji zatrudnienia.  Ukierunkowany jest na tworzenie nowych miejsc 

pracy, przystosowanie kwalifikacji bezrobotnych do wymogów współczesnego rynku pracy 

oraz promocję wszelkich form subsydiowanej aktywizacji zawodowej, a także działań 

ukierunkowanych na kształcenie ustawiczne. 

14. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 

2018  

Określa priorytetowe grupy bezrobotnych i osoby  wymagające wsparcia na regionalnym 

rynku pracy.  

15. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020”  

W roku 2018 realizowano zadania z zakresu ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony 

przyrody i gospodarki odpadami: 

 nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym zadania 

powierzone Nadleśniczemu Nadleśnictwa Opole 

 ochrona zieleni i zadrzewień,   

 gospodarka odpadami, 

 nadzór nad działalnością spółek wodnych, w tym dotacje udzielone spółkom wodnym 

w Dąbrowie, Łubnianach, Ozimku i Dobrzeniu Wielkim  

 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym dotacje udzielone 33 osobom na 

wymianę kotłów węglowych c.o.  
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XII. PODSUMOWANIE 

Raport o stanie Powiatu Opolskiego przygotowany przez Zarząd Powiatu Opolskiego 

opracowany został w celu przedstawienia najważniejszych działań, jakie miały miejsce w roku 

2018. Działania podejmowane przez Zarząd Powiatu miały na celu efektywny i zarazem 

jednolity rozwój Powiatu Opolskiego. Takie działania zawdzięczamy zaangażowaniu wielu 

ludzi pracujących na rzecz Powiatu. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż ważnym czynnikiem 

była również dobra współpraca z pozostałymi podmiotami sektora administracji publicznej 

oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.  

Z przedstawionych informacji zawartych w Raporcie o stanie Powiatu Opolskiego 

wynika, iż Powiat Opolski to obszar różnorodny kulturowo z bogactwem tradycji  

i zwyczajów. Właściwość ta przyczynia się do rozwoju społeczno – gospodarczego, a tym 

samym odgrywa zasadniczy wpływ na poprawę jakości życia społecznego.  

Powiat Opolski to obszar, na którym dba się o bezpieczeństwo mieszkańców  

i szeroko rozumiany porządek publiczny. Z racji swojego położenia w dorzeczu rzeki Odry, 

Powiat narażony jest na wystąpienie wielu zagrożeń m.in. powodzią i podtopieniami.  

Wyznacznikiem potencjału wskazanego obszaru jest kapitał ludzki i infrastruktura. 

Depopulacja Powiatu Opolskiego i problemy z niej wynikające, są jednym z największych 

wyzwań dla samorządu na kolejne lata. Konieczny jest rozwój zasobów ludzkich  

i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w tym obszarze. Ważne jest również 

wyrównanie deficytów w obszarze infrastruktury technicznej, w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem potencjału środowiska przyrodniczego. Powiat 

Opolski ma być obszarem konkurencyjnym gospodarczo, o odpowiednim poziomie życia 

społecznego i gospodarczego jego mieszkańców.  

Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2018 upłynęło dwadzieścia lat od wprowadzenia 

reformy administracyjnej w samorządzie terytorialnym, którą to wprowadzono nową jednostkę 

samorządową jaką jest Powiat.  Szczebel powiatowy samorządu terytorialnego funkcjonuje w 

sposób prawidłowy i właściwy ze względu na ogromne zaangażowanie społeczności go 

tworzącej.  

 


