
SPRAWOZDANIE STAROSTY OPOLSKIEGO 

Z PRACY ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

w okresie międzysesyjnym od 25 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r. 
 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

1) oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego o pow. 10,30 m2 na okres trzech lat, znajdującego 

się na poddaszu budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie z przeznaczeniem na kancelarię 

prawną, 

2) oddania w dzierżawę dwóch pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 18,40 m2 znajdujących się w 

budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku na okres trzech lat z przeznaczeniem na prowadzenie 

gabinetu fizjoterapeutycznego, 

3) wyrażenia zgody dla Domu Dziecka w Turawie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa - grunt o pow. 0,05 ha stanowiący część działki nr 

1/10 z k.m. 6 obręb Turawa gmina Turawa, pozostający w trwałym zarządzie Domu Dziecka w 

Turawie z osobą fizyczną na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

Ponadto Powiat Opolski w powyższym okresie: 

 

1) na podstawie zawartych umów oddał w dzierżawę: 

- jedno pomieszczenie użytkowe o pow. 10,30 m2 znajdujące się na poddaszu budynku przy ul. 

Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie na okres trzech lat z przeznaczeniem na kancelarię prawną, 

- dwa pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 18,40 m2 znajdujące się w budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku (wskazane na mapach jako piwnica) na okres trzech lat z 

przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu fizjoterapeutycznego. 

 

2) oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 

nieruchomości gruntowe Powiatu Opolskiego położone w obrębach Turawa, Kotórz Wielki, Węgry 

gmina Turawa obejmujące 14 działek o łącznej pow.  12,4225 ha, wchodzące w skład dróg 

powiatowych. 

 

Powiat Opolski nabył z mocy prawa 18 działek o łącznej pow. 3,0455 ha zajętych pod drogi 

powiatowe w gminie Łubniany, Komprachcice, Chrząstowice: 

 

W ramach zadań związanych z edukacją i sprawami społecznymi Zarząd Powiatu Opolskiego 

podjął następujące uchwały w sprawie: 

 

- uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1390/21 z dna 28 stycznia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w 2021 r. na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, 

- zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Skarbem Państwa na zakup wszystkich 

elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Woskowego rozpoczynającego naukę 

w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego 

Oddziału Przygotowania Wojskowego. 

 

  Powiat Opolski we współpracy z Powiatem Krapkowickim oraz Politechniką Opolską podjął 

działania zmierzające do uruchomienia punktu szczepień masowych, zlokalizowanego na Kampusie 

Politechniki Opolskiej, obejmujące m. in.: wynajem namiotów dla osób oczekujących na i po 

szczepieniu, wystąpienie o oddelegowanie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do zabezpieczenia 

logistycznego PSM. 

 

  Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał Szpitalowi św. Rocha w Ozimku aparat 

ultrasonograficzny.  

 

W sprawach związanych z realizacją bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Opolu, 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 



a) przyjęcia wzoru umowy i wyznaczenia osób do podpisywania umowy  

na konserwację urządzeń dźwigowych, 

b) przyjęcia treści i podpisania umowy o odprowadzenie wód opadowych  

lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej. 

 

W sprawach finansowych w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 

uchwały dotyczące zmian dochodów i wydatków Powiatu na podstawie: 

 

- zawartej umowy ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, na 

podstawie której zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 75.248 zł, z przeznaczeniem na 

realizowanie projektu związanego z dofinasowaniem Oddziału Przygotowania Wojskowego w 

Zespole Szkół w Tułowicach,  

- wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, na podstawie którego dokonano 

zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6.072 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

wyposażenia specjalistycznego, niezbędnego do realizacji programu szkolenia w Oddziale 

Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Tułowicach, 

- wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu dokonano przesunięcia planowanych 

wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi związanymi z pracami na drogach 

powiatowych, 

- wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na podstawie którego dokonano 

zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na 

sfinansowanie wynajmu namiotów i przenośnych toalet na obsługę masowych punktów szczepień. 

Wydatki będą realizowane zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

 

Ponadto na bieżąco Uchwałami Zarządu Powiatu Opolskiego dokonywano przeniesień 

planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w oparciu o 

wnioski otrzymane z poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Naczelników 

Wydziałów Starostwa Powiatowego w Opolu w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań oraz 

aktualizowano plany finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu i jednostek organizacyjnych 

Powiatu. 

Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 31 marca 2021 r. złożył do Regionalnej Izby  

Obrachunkowej w Opolu oraz przedłożył Radzie Powiatu Opolskiego sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia i Uchwałą Nr 142/21 z dnia 

20.04.2021 r. Zarząd Powiatu Opolskiego otrzymał pozytywną opinię składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Opolskiego złożył kwartalną informację z wykonania budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2021 r. na dzień 31 marca 2021 r. 

    Obecnie Zarząd Powiatu Opolskiego pracuje nad sporządzeniem sprawozdań finansowych 

Powiatu Opolskiego za 2020 r. czyli łącznym bilansem,  rachunkiem zysków i strat, zestawieniem 

zmian w funduszu a także bilansem z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego. 

 

Zarząd Powiatu podjął także trzy uchwały w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego 

patronatu honorowego przedsięwzięcia pn.: 

 

- „Nawet Przedszkolak potrafi ratować”, 

- „Siłą jest dialog”, 

- XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego pn. „Wciąż Blisko Nas”. 

  

W związku z przejściem w miesiącu sierpniu 2021 r. na emeryturę Dyrektora Domu Dziecka 

w Tarnowie Opolskim, Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. Konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ w ocenie Komisji 

Konkursowej żaden z kandydatów nie wykazał się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień 

wymaganych na stanowisku dyrektora. Wobec zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu ogłosił drugi 

konkurs na stanowisko dyrektora. Termin składania ofert upływa 11 maja 2021 roku. 

 

 


