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WSTĘP                                                                                     

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

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. Natomiast zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym Rada 

Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym 

Raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą wziąć udział zarówno 

radni Rady Powiatu, jak i mieszkańcy Powiatu. Raport o stanie Powiatu Opolskiego został 

przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie oraz na podstawie danych 

zebranych z jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego, wydziałów Starostwa 

Powiatowego w Opolu, służb, inspekcji oraz danych statystycznych GUS. 

Rok 2020  był rokiem w historii Powiatu Opolskiego nadzwyczajnym z powodu  wystąpienia 

pandemii COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wysiłki samorządów 

koncentrowały się nie tylko na realizacji podstawowych zadań powiatu określonych ustawami, 

ale również na walce o zdrowie i życie swoich mieszkańców.  

W obliczu tak trudnych warunków pracy, pragniemy podziękować za trud i wysiłek włożony 

w rozwój Powiatu Opolskiego, dziękując radnym i współpracownikom za ich zaangażowanie.  

Rok 2020 zmienił priorytety i kierunki działań w wielu obszarach życia. Należało zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego.  

W ramach solidarności społecznej, zaangażowaliśmy się w pomoc szpitalom, hospicjom, 

domom pomocy społecznych, służbom przekazując niezbędne środki ochrony osobistej oraz 

sprzęt medyczny. 

Pandemia nie miała negatywnego wpływu na podejmowanie działań administracyjnych 

Urzędu, o czym świadczy wzrost liczby prowadzonych spraw, m.in. w obszarze rejestracji 

pojazdów czy dokumentacji architektoniczno-budowlanej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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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-przemysłowym - 

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 ok. 1534 km2, co stanowi 17% ogólnej powierzchni 

województwa.  

 

 

Powiat Opolski położony jest w Dolinie Odry. Znajduje się na wysokości 135 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 

Mapa Powiatu Opolskiego 
Źródło: opracowanie własne 
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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. 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 Nowokuźnicki, Stawy Niemodlińskie, Stawy Tułowickie). Na terenie powiatu 
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opolskiego bogatą tradycję ma hodowla ryb, a zwłaszcza karpia. Najstarsze stawy hodowlane 

powstały około XVI w. Obecnie kompleksy stawów hodowlanych, przede wszystkim karpia 

znajdują się w okolicach Niemodlina, Tułowic, Marszałek, Lubieni, w Biestrzenniku –

Poliwodzie1. 

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, 

 
 
1 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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tworząc stawy 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. 
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II. POWIAT W LICZBACH 
 

Powiat Opolski zamieszkuje 123 726 mieszkańców, w tym 63 881 kobiet i 59 845 

mężczyzn co stanowi odpowiednio w przybliżeniu 51,6% kobiet i mężczyzn 48,4%2.   

 

 

 

Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lata i jest porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

całej Polski. 

 

 

 
 
2 Wszystkie dane statystyczne podane w niniejszym rozdziale pochodzą z danych Głównego Urzędu 

Statystycznego i dotyczą roku 2019 (brak danych za rok 2020 w chwili sporządzania raportu). 
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Podział ludności powiatu opolskiego 
ze względu na płeć

Kobiety Mężczyźni

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0-4 LAT 5-14 LAT 15-24 LAT 25-44 LAT 45-64 LAT 65+ LAT

Podział mieszkańców ze względu na wiek

0-4 lat 5-14 lat 15-24 lat 25-44 lat 45-64 lat 65+ lat



11 
 

Mieszkańcy Powiatu Opolskiego zawarli w 2019 roku 4,3 małżeństwa na 1000 

mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 

mieszkańców.  

 

26,5% mieszkańców powiatu opolskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje  

w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy. 
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Powiat Opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -112. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu -0,91 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego. W 2019 roku 

urodziło się 1 090 dzieci, w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców, natomiast zmarły 

1202 osoby. 

 

 

 

  

Urodzenia; 1090

Zgony; 1202

Przyrost naturalny

Urodzenia Zgony
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III. ZADANIA POWIATU 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym  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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. 

poz. 37), 

24. działalności w zakresie telekomunikacji. 
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IV. RADA POWIATU 
 
Rada Powiatu Opolskiego obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu 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. 

 

VI KADENCJA RADY POWIATU 

 

VI kadencja Rady Powiatu Opolskiego obejmuje lata od 2018 roku do 2023 roku.  

Radni Powiatu Opolskiego zostali wybrani 16 listopada 2018 roku w liczbie 23 osób. 

Rada Powiatu w 2020 roku pracowała w następującym składzie: 

 

Starosta Opolski: Henryk Lakwa (Mniejszość Niemiecka) 

Wicestarosta Opolski: Leonarda Płoszaj (Koalicja Obywatelska) 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Krzysztof Wysdak (Mniejszość Niemiecka) 

Członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Joachim Świerc (Mniejszość Niemiecka) 

Członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Henryk Zapiór (Mniejszość Niemiecka) 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego: Stefan Warzecha (Mniejszość Niemiecka) 

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego: Krystian Cichos (Mniejszość 

Niemiecka) 

 

Pozostali Radni Powiatu Opolskiego: 

1. Konrad Dendera - Nasz Samorząd 

2. Kazimierz Górski - Koalicja Obywatelska 
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3. Antoni Gryc - Mniejszość Niemiecka 

4. Marek Korniak - Koalicja Obywatelska 

5. Maria Koschny - Mniejszość Niemiecka 

6. Zofia Kotońska - Koalicja Obywatelska 

7. Krzysztof Koźlik - Mniejszość Niemiecka 

8. Jan Krzesiński - Polskie Stronnictwo Ludowe 

9. Przemysław Kubów - Prawo i Sprawiedliwość 

10. Rudolf Lawa - Mniejszość Niemiecka 

11. Irena Łysy-Cichon - Mniejszość Niemiecka 

12. Mirosław Rynkiewicz - Prawo i Sprawiedliwość 

13. Alicja Trychan - Koalicja Obywatelska 

14. Henryk Wodausz - Mniejszość Niemiecka 

15. Helena Wojtasik  - Nasz Samorząd 

16. Beata Wolny - Koalicja Obywatelska 

 

 

Rada Powiatu Opolskiego powołała ze swego grona następujące komisje stałe: 

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

wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Opolskiego, prowadziła 

kontrole zlecone przez Radę Powiatu Opolskiego, działalności Zarządu Powiatu 

Opolskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych. W 2020 r. odbyła cztery  

posiedzenia. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujący Radni: 

• Krzysztof Koźlik - Przewodniczący 

• Kazimierz Górski - Zastępca Przewodniczącego 

• Henryk Wodausz - Członek Komisji 

• Marek Korniak - Członek Komisji 

• Jan Krzesiński - 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, analiza  

i ocena wydatków i dochodów Powiatu oraz proponowanie stawek opłat i podatków 

stanowiących dochód Powiatu w 2020r. odbyła jedenaście posiedzeń. 
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W skład Komisji Budżetu wchodzą następujący Radni: 

•  Maria Koschny - Przewodnicząca 

•  Alicja Trychan - Zastępca Przewodniczącej 

•  Rudolf Lawa - Członek Komisji 

•  Marek Korniak - Członek Komisji 

•  Jan Krzesiński - Członek Komisji. 

 

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

oświatowej lokalnej wspólnoty samorządowej, ocena funkcjonowania szkół 

ponadpodstawowych administrowanych przez Powiat Opolski, inspirowanie kierunków 

rozwoju dla kultury sportu i turystyki, promocja Powiatu Opolskiego, 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 2020 r. odbyła dziewięć posiedzeń. 

W skład Komisji Polityki Społecznej wchodzą następujący Radni: 

•  Zofia Kotońska - Przewodnicząca  

•  Irena Łysy-Cichon - Zastępca Przewodniczącej 

•  Beata Wolny - Członek Komisji 

•  Helena Wojtasik - Członek Komisji 

•  Mirosław Rynkiewicz - 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, ocena stanu i oznakowania dróg powiatowych, ochrona 

środowiska przyrody i gospodarka wodna, współdziałanie z jednostkami związanymi  
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z rolnictwem oraz ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa w 2020 roku odbyła 

osiem posiedzeń. 

 

W skład Komisji Polityki Gospodarczej wchodzą następujący Radni: 

•  Antoni Gryc - Przewodniczący 

•  Beata Wolny - Zastępca Przewodniczącego 

•  Kazimierz Górski - Członek Komisji 

•  Konrad Dendera - Członek Komisji 

•  Zofia Kotońska - 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. W 2020 roku odbyła pięć posiedzeń. 

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą następujący Radni: 

•  Henryk Wodausz - Przewodniczący 

•  Rudolf Lawa - Zastępca Przewodniczącego 

•  Irena Łysy-Cichon - Członek Komisji 

•  Krzysztof Koźlik - Członek Komisji 

•  Alicja Trychan - Członek Komisji. 

 

Rada Powiatu Opolskiego VI kadencji w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

obradowała 10 razy podejmując 70 uchwał. 

 

 
 

Lp. 
 

Nr 
Uchwały 

 
Data 

podjęcia 
chwały 

 

 
Tytuł 

Uchwały 

 
Stan wykonania 

Uchwały 

 
 

1. XVII/121/20 30.01.2020 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1 

zrealizowana 

2. XVII/122/20 30.01.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla 
Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres 
od 2018 do 2019 roku 

zrealizowana 
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3. XVII/123/20 30.01.2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” 

zrealizowana 

4. XVII/124/20 30.01.2020 w sprawie załatwienia skargi na Starostę 
Opolskiego 

zrealizowana 

5. XVII/125/20 30.01.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowana 

6. XVII/126/20 30.01.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 
mieszkańców sołectwa Popielów 

zrealizowana 

7. XVII/127/20 30.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opolskiego na lata 2020-2023 

zrealizowana 

8. XVII/128/20 30.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 

9. XVIII/129/20 27.02.2020 w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki 
prowadzenia zadania publicznego  
z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego 
organizacji XX Dożynek Powiatowych 

niezrealizowana 

10. XVIII/130/20 27.02.2020 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania 
wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia 
kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 
wojskowego 

zrealizowana 

11. XVIII/131/20 27.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Opolskiego 

niezrealizowana 

12. XVIII/132/20 27.02.2020 w sprawie zgody na udzielenie wsparcia 
finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu 

zrealizowana 

13. XVIII/133/20 27.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Opolskiemu 

zrealizowana 

14. XVIII/134/20 27.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 
zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 
Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w 
Prószkowie 

zrealizowana 

15. XVIII/135/20 27.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opolskiego na lata 2020-2023 

zrealizowana 

16. XVIII/136/20 27.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 

17. XIX/137/20 24.03.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/113/19 Rady 
Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w 
sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków 
przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 
niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

18. XIX/138/20 24.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opolskiego na lata 2020-2023 

zrealizowana 

19. XIX/139/20 24.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 

20. XX/140/20 30.04.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych prowadzonych przez Powiat Opolski 

zrealizowana 

21. XX/141/20 30.04.2020 w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Zajęcia 
klubowe w WTZ” finansowanego przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

22. XX/142/20 30.04.2020 w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w 
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego 

zrealizowana 
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przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

23. XX/143/20 30.04.2020 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy 
społecznej za 2019 rok, sporządzonej przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

zrealizowana 

24. XX/144/20 30.04.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu oraz efektów pracy organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 r. oraz 
zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej  
w Powiecie Opolskim 

zrealizowana 

25. XX/145/20 30.04.2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu partnerskiego pn.: „Bliżej rodziny i dziecka 
– wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – III edycja” 

zrealizowana 

26. XX/146/20 30.04.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opolskiego na lata 2020-2023 

zrealizowana 

27. XX/147/20 30.04.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 

28. XXI/148/20 09.07.2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Opolskiego wotum zaufania 

zrealizowana 

29. XXI/149/20 09.07.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Opolskiego za 2019 rok 

zrealizowana 

30. XXI/150/20 09.07.2020 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

31. XXI/151/20 09.07.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży 

zrealizowana 

32. XXI/152/20 09.07.2020 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w 
Tułowicach Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

zrealizowana 

33. XXI/153/20 09.07.2020 w sprawie likwidacji Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Tułowicach 

zrealizowana 

34. XXI/154/20 09.07.2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/129/20 Rady 
Powiatu Opolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. 

zrealizowana 

35. XXI/155/20 09.07.2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w 
Niemodlinie oraz włączenia Branżowej Szkoły II 
stopnia w Niemodlinie do Zespołu Szkół im. 
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

zrealizowana 

36. XXI/156/20 09.07.2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w 
Ozimku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia 
w Ozimku do Zespołu Szkół w Ozimku 

zrealizowana 

37. XXI/157/20 09.07.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Niemodlin na wywóz i utylizację nielegalnie 
zgromadzonych odpadów niebezpiecznych w m. 
Brzęczkowice gm. Niemodlin 

zrealizowana 

38. XXI/158/20 09.07.2020 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w 
formie darowizny 

zrealizowana 

39. XXI/159/20 09.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej w formie darowizny 

zrealizowana 

40. XXI/160/20 09.07.2020 w sprawie zgody na udzielenie dotacji  
z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej 
Policji w Opolu 

zrealizowana 
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41. XXI/161/20 09.07.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opolskiego na lata 2020-2023 

zrealizowana 

42. XXI/162/20 09.07.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 

43. XXII/163/20 29.07.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 
Niemodlin na usuwanie skutków pożaru 

zrealizowana 

44. XXII/164/20 29.07.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 

45. XXIII/165/20 27.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opolskiego na lata 2020-2023 

zrealizowana 

46. XXIII/166/20 27.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 

47. XXIV/167/20 08.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w 
Opolu 

zrealizowana 

48. XXIV/168/20 08.10.2020 w sprawie wykonywania zadań z zakresu 
administracji rządowej 

zrealizowana 

49. XXIV/169/20 08.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opolskiego na lata 2020-2023 

zrealizowana 

50. XXIV/170/20 08.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 

51. XXIV/171/20 08.10.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/113/19 Rady 
Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w 
sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków 
przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 
niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

52. XXV/172/20 26.11.2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 
2021 r. 

zrealizowana 

53. XXV/173/20 26.11.2020 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 

54. XXV/174/20 26.11.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2021 rok 

zrealizowana 

55. XXV/175/20 26.11.2020 w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

zrealizowana 

56. XXV/176/20 26.11.2020 w sprawie przyjęcia statutu „Domu Dziecka w 
Chmielowicach” w Opolu 

zrealizowana 

57. XXV/177/20 26.11.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/113/19 Rady 
Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w 
sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków 
przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 
niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

58. XXV/178/20 26.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej zabudowanej 

zrealizowana 

59. XXV/179/20 26.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej w formie darowizny 

zrealizowana 

60. XXV/180/20 26.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opolskiego na lata 2020-2023 

zrealizowana 

61. XXV/181/20 26.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 
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62. XXVI/182/20 21.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opolskiego na lata 2020-2023 

zrealizowana 

63. XXVI/183/20 21.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

zrealizowana 

64. XXVI/184/20 21.12.2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

zrealizowana 

65. XXVI/185/20 21.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego 
na rok 2021 

zrealizowana 

66. XXVI/186/20 21.12.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024 

zrealizowana 

67. XXVI/187/20 21.12.2020 w sprawie określenia na 2021 rok zadań  
i środków przeznaczonych przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla 
osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

68. XXVI/188/20 21.12.2020 w sprawie rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021 

zrealizowana 

69. XXVI/189/20 21.12.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Niemodlin  
w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat 
Opolski - Szkoły Podstawowej  
w Niemodlinie 

zrealizowana 

70. XXVI/190/20 21.12.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i 
przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających w 2021 roku 

zrealizowana 
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V. ZARZĄD POWIATU 
 
Zarząd Powiatu Opolskiego 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. 

  

 

Zarząd Powiatu Opolskiego w roku 2020 pracował w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego: Henryk Lakwa 

2. Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu Opolskiego: Leonarda Płoszaj 

3. Etatowy Członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Krzysztof Wysdak 

4. Członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Joachim Świerc 

5. Członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Henryk Zapiór. 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego VI kadencji w okresie od 1 stycznia 2020 roku  

do 31 grudnia 2020 roku obradował 71 razy podejmując 602 uchwały. 
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Lp. Nr 

Uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały Stan wykonania 

uchwały 

1. 740/20 08.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy o świadczenie 
usług eksploatacyjnych w zakresie utrzymania urządzeń 
energetycznych 

zrealizowana 

2. 741/20 08.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu Nr 1/20 do 
porozumienia z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie 
współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opolu 

zrealizowana 

3. 742/20 08.01.2020 w sprawie uchwalenia planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Opolu oraz przyjęcia planów finansowych 
jednostek organizacyjnych powiatu na 2020 r. 

zrealizowana 

4. 743/20 08.01.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

5. 744/20 13.01.2020 w sprawie podpisania umowy o powierzenie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Zapewnienie w latach 2020 – 2021 
opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle 
somatycznie chorych, skierowanych do domu pomocy 
społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.” 

zrealizowana 

6. 745/20 13.01.2020 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy dostawy materiałów i 
akcesoriów biurowych 

zrealizowana 

7. 746/20 13.01.2020 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 

zrealizowana 

8. 747/20 13.01.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych  
z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w roku 2020 

zrealizowana 

9. 748/20 13.01.2020 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do 
dzierżawy oraz sporządzenia  
i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy 

zrealizowana 

10. 749/20 13.01.2020 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego zrealizowana 

11. 750/20 13.01.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz 
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy 

zrealizowana 

12. 751/20 13.01.2020 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego zrealizowana 

13. 752/20 16.01.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści 
wzoru umowy na „Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka 
w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej” 

zrealizowana 

14. 753/20 16.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy o 
odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do systemu 
kanalizacji deszczowej 

zrealizowana 

15. 754/20 16.01.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

16. 755/20 16.01.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Opolskiego 
sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla 
Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 
2019 roku 

zrealizowana 

17. 756/20 16.01.2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w roku 2020 

zrealizowana 

18. 757/20 16.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

19. 758/20 16.01.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

20. 759/20 16.01.2020 w sprawie akceptacji treści wzorów umów w sprawie 
wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na 

zrealizowana 
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realizację projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

21. 760/20 16.01.2020 w sprawie akceptacji treści wzorów umów w sprawie 
wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na 
realizację projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

zrealizowana 

22. 761/20 16.01.2020 w sprawie podpisania Aneksu Nr 1/2020 do umowy zawartej w 
dniu 16 grudnia 2019 r. Nr 1/WTZ/2019 w sprawie 
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2020 rok 

zrealizowana 

23. 762/20 16.01.2020 w sprawie podpisania Aneksu Nr 2/2020 do umowy zawartej w 
dniu 16 grudnia 2019 r. Nr 1/WTZ/2019 w sprawie 
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2020 rok 

zrealizowana 

24. 763/20 16.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Miastem Opole 

zrealizowana 

25. 764/20 16.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Powiatem Namysłowskim 

zrealizowana 

26. 765/20 16.01.2020 w sprawie umowy darowizny zrealizowana 

27. 766/20 27.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy serwisowej 
oprogramowania systemu księgowego ADAS 

zrealizowana 

28. 767/20 27.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy o konserwację i 
serwis techniczny instalacji systemu alarmowego i systemu 
telewizji przemysłowej (Chróścina, ul. Niemodlińska 39) 

zrealizowana 

29. 768/20 27.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy o konserwację i 
serwis techniczny instalacji systemu alarmowego i systemu 
telewizji przemysłowej (Opole, ul. 1 Maja 29) 

zrealizowana 

30. 769/20 27.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy o konserwację i 
serwis techniczny instalacji systemu alarmowego, p-poż. oraz 
systemu CCTV 

zrealizowana 

31. 770/20 27.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania upoważnienia  zrealizowana 

32. 771/20 27.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania upoważnienia  zrealizowana 

33. 772/20 27.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania upoważnień zrealizowana 

34. 773/20 27.01.2020 w sprawie serwisu zintegrowanego systemu do prowadzenia 
ewidencji gruntów i budynków – Kataster OnLine (KOL.) i 
wszystkich jego modułów 

zrealizowana 

35. 774/20 27.01.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 752/20 z dn. 16 stycznia 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na 
„Przebudowę parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie 
Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej” 

zrealizowana 

36. 775/20 27.01.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polisy ubezpieczeniowej zrealizowana 

37. 776/20 27.01.2020 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 
przedsięwzięcia (Zbiórka krwi w Powiecie Opolskim i w Opolu 
w 2020 roku) 

niezrealizowana  

38. 777/20 27.01.2020 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 
przedsięwzięcia (V Cross Ozimski „PagóRace”) 

niezrealizowana  

39. 778/20 27.01.2020 w sprawie zawarcia umowy zrealizowana 

40. 779/20 27.01.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego 
umową Nr ES.524.12.2019 z dnia 26.04.2019 r. pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Okręgiem Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Opolu 

zrealizowana 

41. 780/20 27.01.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego 
umową Nr ES.524.3.2019 z dnia 7.05.2019 r. pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Stowarzyszeniem „Bieg Opolski” 

zrealizowana 

42. 781/20 27.01.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Prac 
technicznych i estetycznych grupy rzeźbiarskiej „Ukrzyżowanie” 
(XVI-XVII w.) z gotyckiej kaplicy św. Marcina w kościele św. 
Marcina w Tarnowie Opolskim zgodnie z umową nr 
ES.411.1.2019 z dnia 5.07.2019 r. pomiędzy Zarządem 
Powiatu Opolskiego a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. 
Marcina, ul. ks. Klimasa 18, 46-050 Tarnów Opolski 

zrealizowana 

43. 782/20 27.01.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego 
umową Nr ES.524.11.2019 z dnia 16.07.2019 r. pomiędzy 

zrealizowana 
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Powiatem Opolskim a Związkiem Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Oddział 
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej województwa opolskiego 

44. 783/20 27.01.2020 w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do umowy nr 1/KM/2019 na 
dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych 

zrealizowana 

45. 784/20 27.01.2020 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie sfinansowania i 
wspólnej realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa wraz z 
przebudową drogi powiatowej Nr 1703 O w km od 0+054,40  
do 3+926, od 4+148 do 55+185, od 4+148  
do 5+185, od 5+412 do 8+300 i od 8+345  
do 10+859 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej 
wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia  
i częściowym poszerzeniu jezdni – w m. Łubniany” 

zrealizowana 

46. 785/20 27.01.2020 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Opolskiego do zaciągania 
zobowiązań 

zrealizowana 

47. 786/20 30.01.2020 w sprawie aneksu do porozumienia (Okręgowa Rada 
Adwokacka w Opolu) 

zrealizowana 

48. 787/20 30.01.2020 w sprawie aneksu do Umowy (Kancelaria Adwokacka – 
Adwokat Mirela Tusińska) 

zrealizowana 

49. 788/20 30.01.2020 w sprawie aneksu do porozumienia (Gmina Prószków) zrealizowana 

50. 789/20 30.01.2020 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 
przedsięwzięcia 

zrealizowana 

51. 790/20 30.01.2020 w sprawie akceptacji projektu umowy zrealizowana 

52. 791/20 30.01.2020 w sprawie przekazania Sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 

zrealizowana 

53. 792/20 30.01.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową  
Nr ES.524.15.2019 z dnia 14.05.2019 r. pomiędzy Powiatem 
Opolskim a Krapkowickim Stowarzyszeniem „FAIR PLAY”  

zrealizowana 

54. 793/20 30.01.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową Nr 
ES.524.16.2019 z dnia 14.05.2019 r. pomiędzy Powiatem 
Opolskim a Krapkowickim Stowarzyszeniem „FAIR PLAY”  

zrealizowana 

55. 794/20 30.01.2020 w sprawie akceptacji treści wzorów umów w sprawie 
sfinansowania i przepływów finansowych projektu pn.: „e-usługi 
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego” 

zrealizowana 

56. 795/20 30.01.2020 w sprawie umowy na opracowanie studium wykonalności 
inwestycji 

zrealizowana 

57. 796/20 30.01.2020 w sprawie umowy na opracowanie studium wykonalności 
inwestycji oraz analizy popytu na projekt 

zrealizowana 

58. 797/20 30.01.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zadania pt.: „Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz 
danych GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacja danych pzgik dla 
gminy Popielów” 

zrealizowana 

59. 798/20 30.01.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

60. 799/20 30.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

61. 800/20 30.01.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

62. 801/20 03.02.2020 w sprawie przyjęcia treści umowy - zlecenia zrealizowana 

63. 802/20 03.02.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu „Udzielanie od 1 stycznia do dnia 31 
grudnia 2019 r. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej w miejscowościach: „Popielów, Dobrzeń Wielki, 
Łubniany, Turawa” określonego umowa z dnia 20.12.2018 r. 
pomiędzy Powiatem Opolskim a Fundacją LEX OPTIMA, ul. 
Rynek 53/55, 50-116 Wrocław 

zrealizowana 

64. 803/20 03.02.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu „Świadczenia od 1 stycznia do dnia 31 

zrealizowana 
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grudnia 2019 r. nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej w miejscowościach: Ozimek, Dębska 
Kuźnia, Tarnów Opolski, Prószków” określonego umową z dnia 
18.12.2018 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Fundacją 
MŁODZI LUDZIOM, Borysław 49, 96-130 Głuchów 

65. 804/20 10.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polisy  
nr 1011725669 

zrealizowana 

66. 805/20 10.02.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 umowy nr 
141/19 z dn. 11.10.2019 r. w sprawie umowy na „Ochronę osób 
i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie 

zrealizowana 

67. 806/20 10.02.2020 w sprawie objęcia prze Starostę Opolskiego patronatem 
honorowym przedsięwzięcia 

niezrealizowana 

68. 807/20 10.02.2020 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego Planu 
kontroli rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Opolski na 
2020r. 

zrealizowana 

69. 808/20 10.02.2020 w sprawie przekazania Zarządowi Województwa Opolskiego 
„Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Opolskiego za lata 2017-2018” 

zrealizowana 

70. 809/20 10.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na odbiór i 
wywóz stałych odpadów komunalnych 

zrealizowana 

71. 810/20 10.02.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na 
Przebudowę parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie 
Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej II 

zrealizowana 

72. 811/20 10.02.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zadania pt.: „Obsługa Centrum e-usług Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

zrealizowana 

73. 812/20 10.02.2020 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do 
dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

zrealizowana 

74. 813/20 10.02.2020 w sprawie zmiany uchwały o oddaniu w dzierżawę lokalu 
użytkowego 

zrealizowana 

75. 814/20 10.02.2020 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego zrealizowana 

76. 815/20 10.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

77. 816/20 10.02.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

78. 817/20 10.02.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

79. 818/20 14.02.2020 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej zrealizowana 

80. 819/20 14.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 
Kędzierzyńsko-Kozielskim 

zrealizowana 

81. 820/20 14.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 
Kędzierzyńsko-Kozielskim 

zrealizowana 

82. 821/20 14.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 
Kędzierzyńsko-Kozielskim 

zrealizowana 

83. 822/20 14.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Powiatem Kamieńskim 

zrealizowana 

84. 823/20 14.02.2020 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania patronatów przez 
Starostę Opolskiego 

zrealizowana 

85. 824/20 14.02.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego 
umową Nr ES.524.5.2019 z dnia 25.04.2019 r. pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski – 
Zdzieszowice 

zrealizowana 

86. 825/20 14.02.2020 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 

zrealizowana 
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87. 826/20 14.02.2020 w sprawie  przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego 
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów – 
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 

w trakcie realizacji 

88. 827/20 14.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

89. 828/20 14.02.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

90. 829/20 14.02.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

91. 830/20 19.02.2020 w sprawie porozumienia dotyczącego wykonywania niektórych 
zadań z zakresu administracji rządowej związanych  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 
2020 r. 

zrealizowana 

92. 831/20 19.02.2020 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie przekazania 
mienia w związku ze zmianą granic administracyjnych 
powiatów 

zrealizowana 

93. 832/20 19.02.2020 w sprawie umowy na wspólne sfinansowanie opracowania 
Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Budowa 
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” 

zrealizowana 

94. 833/20 19.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

95. 834/20 19.02.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

96. 835/20 24.02.2020 w sprawie akceptacji projektu umowy zrealizowana 

97. 836/20 24.02.2020 w sprawie akceptacji projektu umowy zrealizowana 

98. 837/20 24.02.2020 w sprawie akceptacji projektu umowy zrealizowana 

99. 838/20 24.02.2020 w sprawie akceptacji projektu umowy zrealizowana 

100. 839/20 24.02.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego 
umową Nr ES.524.13.2019 z dnia 29.08.2019 r. pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Stowarzyszeniem Forum dla Gminy 
Komprachcice 

zrealizowana 

101. 840/20 24.02.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
zaopiniowania złożonych w ramach konkursu na wsparcie 
realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. 

zrealizowana 

102. 841/20 24.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na 
„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy szybu 
windowego wraz z wymianą dwóch dźwigów szpitalnych w 
budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 

103. 842/20 24.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na 
„Opracowanie dokumentacji technicznej obwodów wtórnych pól 
zasilających i sprzęgła oraz SZR-u w stacji 15 kV/04 kV 
szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 

104. 843/20 24.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego na 
nieruchomości 

zrealizowana 

105. 844/20 24.02.2020 w sprawie przyjęcia treści umowy – zlecenia zrealizowana 

106. 845/20 24.02.2020 w sprawie przyjęcia treści umowy – zlecenia zrealizowana 

107. 846/20 24.02.2020 w sprawie przyjęcia treści umowy – zlecenia zrealizowana 

108. 847/20 24.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa zrealizowana 

109. 848/20 24.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

110. 849/20 24.02.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

111. 850/20 24.02.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

112. 851/20 27.02.2020 w sprawie ogłoszenia w 2020 roku naboru wniosków o 
przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje 
z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

zrealizowana 

113. 852/20 27.02.2020 w sprawie złożenia do Ministra Obrony Narodowej Wniosku o 
udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania 
wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów 
kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 

zrealizowana 
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114. 853/20 27.02.2020 w sprawie przyjęcia Protokołu komisji do oceny pod względem 
formalnym wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu 
Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków położonym na terenie Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

115. 854/20 27.02.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

zrealizowana 

116. 855/20 27.02.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową  
Nr ES.524.4.2019 z dnia 13.08.2019 r. pomiędzy Powiatem 
Opolskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Talentów 
„AKCES” 

zrealizowana 

117. 856/20 27.02.2020 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie rozwiązania 
umowy o świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, w 
tym nieodpłatnej mediacji 

zrealizowana 

118. 857/20 27.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Powiatem 
Opolskiem 

zrealizowana 

119. 858/20 27.02.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polisy nr 998-A897389 
wraz z Aneksami nr 1 i nr 2 oraz polisy nr 998-A897390 

zrealizowana 

120. 859/20 27.02.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

121. 860/20 27.02.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

122. 861/20 02.03.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 
w latach 2020-2021 realizacji zadania publicznego pn. 
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym 
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie 

zrealizowana 

123. 862/20 02.03.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

124. 863/20 02.03.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

125. 864/20 02.03.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

126. 865/20 02.03.2020 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 
przedsięwzięcia 

niezrealizowana 
z uwagi na stan 
epidemii SARS COV 
2 

127. 866/20 02.03.2020 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 
przedsięwzięcia 

niezrealizowana 
z uwagi na stan 
epidemii SARS COV 
2 

128. 867/20 06.03.2020 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania w 
ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 
finansowanego ze środków PFRON w 2020 roku w Powiecie 
Opolskim 

zrealizowana 

129. 868/20 06.03.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 811/20 Zarządu Powiatu 
Opolskiego z dn. 10 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 
do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
przyjęcia treści wzoru umowy do zadania pt.: „Obsługa 
Centrum e-usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  
i kartograficznych województwa opolskiego 

zrealizowana 

130. 869/20 06.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

131. 870/20 06.03.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

132. 871/20 06.03.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 
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133. 872/20 06.03.2020 w sprawie uzgodnienia dodatkowego zawodu, w którym 
kształcić będzie Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół 
im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

zrealizowana 

134. 873/20 10.03.2020 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 2019 

zrealizowana 

135. 874/20 10.03.2020 w sprawie zawarcia umowy zrealizowana 

136. 875/20 10.03.2020 w sprawie umowy partnerskiej w ramach Programu „Kultura” 
Działanie 1 „Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym” 
współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-
2021 na rzecz realizacji projektu pn. „Rewitalizacja 
zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie wraz z 
ofertą kulturalną” 

zrealizowana 

137. 876/20 10.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

138. 877/20 10.03.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

139. 878/20 10.03.2020 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 
przedsięwzięcia 

niezrealizowana 
z uwagi na stan 
epidemii SARS COV 
2 

140. 879/20 10.03.2020 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem 
przedsięwzięcia 

niezrealizowana 
z uwagi na stan 
epidemii SARS COV 
2 

141. 880/20 11.03.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

142. 881/20 11.03.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

143. 882/20 11.03.2020 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu do dokonywania niektórych zmian w 
planie wydatków budżetowych 

zrealizowana 

144. 883/20 13.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie sieci telefonicznej zrealizowana 

145. 884/20 13.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

146. 885/20 13.03.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

147. 886/20 13.03.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy dostawy sprzętu 
komputerowego oraz oprogramowania 

zrealizowana 

148. 887/20 13.03.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy dostawy 
serwera oraz oprogramowania 

zrealizowana 

149. 888/20 17.03.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy zrealizowana 

150. 889/20 17.03.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 1 do umowy 
nr 1/2020 zawartej w dniu 29.01.2020 roku o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w 
latach 2020-2021 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycznie chorych skierowanym do domu 
pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku” 

zrealizowana 

151. 890/20 17.03.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Opolu 

zrealizowana 

152. 891/20 17.03.2020 w sprawie zawarcia umowy o konserwację i kompleksowy 
nadzór autorski nad oprogramowaniem 

zrealizowana 

153. 892/20 17.03.2020 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania pn. 
„Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie 
Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej” na podstawie art. 
32 ust. 2, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. 
zm.) 

zrealizowana 

154. 893/20 17.03.2020 w sprawie aneksu do Umowy zrealizowana 

155. 894/20 17.03.2020 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na usługę 
polegającą na zapewnieniu ochrony obiektu Ośrodek 
Szkoleniowo-Wypoczynkowy Suchy Bór przy ul. Pawlety 26 w 
Suchym Borze 

zrealizowana 
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156. 895/20 23.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Opolu 

zrealizowana 

157. 896/20 23.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

158. 897/20 23.03.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

159. 898/20 23.03.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

160. 899/20 23.03.2020 w sprawie zakończenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. bez 
przyznania dotacji 

zrealizowana 

161. 900/20 23.03.2020 w sprawie zakończenia naboru wniosków o udzielenie dotacji 
celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2020 r. bez 
przyznania dotacji 

zrealizowana 

162. 901/20 24.03.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

163. 902/20 25.03.2020 w sprawie udzielenia zamówień publicznych realizowanych w 
związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) 

zrealizowana 

164. 903/20 27.03.2020 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego zrealizowana 

165. 904/20 27.03.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na 
powierzenie realizacji w latach 2020-2021 zadania z zakresu 
pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym 
uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w 
zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

zrealizowana 

166. 905/20 27.03.2020 w sprawie akceptacji umowy na realizację zadania pn. „Pomoc 
finansowa na zakup stołu diagnostycznego dla Stobrawskiego 
Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup” 

zrealizowana 

167. 906/20 27.03.2020 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok wraz z informacją  
o stanie mienia Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

168. 907/20 31.03.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 
Powiatem Bełchatowskim a Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

169. 908/20 31.03.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 
Powiatem Bełchatowskim a Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

170. 909/20 31.03.2020 w sprawie podpisania Aneksu Nr 3/2020 do umowy zawartej w 
dniu 16 grudnia 2019 r. Nr 1/WTZ/2019 w sprawie 
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2020 rok 

zrealizowana 

171. 910/20 31.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

172. 911/20 31.03.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

173. 912/20 31.03.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

174. 913/20 02.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

175. 914/20 02.04.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

176. 915/20 06.04.2020 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

zrealizowana 

177. 916/20 06.04.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. 
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie do użyczania sprzętu 
niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć w 
ramach zdalnego nauczania 

zrealizowana 

178. 917/20 06.04.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku do 
użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub 
nauczyciela zajęć w ramach zdalnego nauczania 

zrealizowana 
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179. 918/20 06.04.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa 
Warszewicza w Prószkowie do użyczania sprzętu niezbędnego 
do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć w ramach 
zdalnego nauczania 

zrealizowana 

180. 919/20 06.04.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w 
Tułowicach do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji 
przez ucznia lub nauczyciela zajęć w ramach zdalnego 
nauczania 

zrealizowana 

181. 920/20 14.04.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 
powierzenie w latach 2020-2021 realizacji zadania publicznego 
pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym 
uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

zrealizowana 

182. 921/20 14.04.2020 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości 
stanowiące własność Powiatu Opolskiego, które z mocy prawa 
stały się własnością Skarbu Państwa 

zrealizowana 

183. 922/20 14.04.2020 w sprawie podpisania aneksu nr 3 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 

zrealizowana 

184. 923/20 14.04.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

185. 924/20 20.04.2020 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 
2019 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu 

zrealizowana 

186. 925/20 20.04.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na wykonanie 
usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  
w budynku po byłym Zespole Szkół w Chróścinie 

zrealizowana 

187. 926/20 20.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

188. 927/20 20.04.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

189. 928/20 20.04.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2019 r. oraz 
zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej w 
Powiecie Opolskim 

zrealizowana 

190. 929/20 20.04.2020 w sprawie zawarcia umowy o powierzenie grantu zrealizowana 

191. 930/20 27.04.2020 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania w 
ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 
finansowanego ze środków PFRON w 2020 roku w Powiecie 
Opolskim 

zrealizowana 

192. 931/20 27.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

193. 932/20 27.04.2020 w sprawie zmian w planie finansowy Starostwa Powiatowego w 
Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

194. 933/20 27.04.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

195. 934/20 27.04.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy nr 
99/2019 z dn. 04.072019 r. w sprawie zakupu sprzętu, licencji 
na oprogramowanie, wykonanie prac wdrożeniowych 
związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych 
zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 
opolskiego 

zrealizowana 

196. 935/20 27.04.2020 w sprawie akceptacji umowy darowizny zrealizowana 

197. 936/20 27.04.2020 w sprawie akceptacji umowy współpracy zrealizowana 

198. 937/20 30.04.2020 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu do realizacji programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

199. 938/20 30.04.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w zakresie realizacji 

zrealizowana 
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programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

200. 939/20 30.04.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 1 do umowy 
nr 272.15.2019-1 z dnia 2.12.2019 r. na „Dostawę energii 
elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego” 

zrealizowana 

201. 940/20 30.04.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy o powierzenie w 
latach 2020-2021 realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej pn. „Prowadzenie domu dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

zrealizowana 

202. 941/20 30.04.2020 w sprawie zmian w planie finansowy Starostwa Powiatowego w 
Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

203. 942/20 07.05.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 2 umowy nr 
141/19 z dn. 11.10.2019 r. w sprawie umowy na „Ochronę osób 
i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie” 

zrealizowana 

204. 943/20 07.05.2020 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego 
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od 
km 14+780 do km 16+098 – opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego” 

w trakcie realizacji 

205. 944/20 07.05.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy w 
sprawie wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych 
na realizację projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

zrealizowana 

206. 945/20 07.05.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

207. 946/20 07.05.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

208. 947/20 07.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

209. 948/20 07.05.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

210. 949/20 07.05.2020 w sprawie trybu udzielania ulg w spłacie należności 
cywilnoprawnych w związku z COVID-19 

zrealizowana 

211. 950/20 07.05.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy w sprawie 
„Opracowania dokumentacji technicznej budowy śluzy 
sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w 
Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 

zrealizowana 

212. 951/20 07.05.2020 w sprawie akceptacji umowy darowizny zrealizowana 

213. 952/20 07.05.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy nr 
109/2019 z dn. 07.08.019 r. w związku z realizacją projektu pn. 
„e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego” 

zrealizowana 

214. 953/20 07.05.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy nr 
110/2019 z dn. 07.08.019 r. w związku z realizacją projektu pn. 
„e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego” 

zrealizowana 

215. 954/20 07.05.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy nr 
111/2019 z dn. 07.08.019 r. w związku z realizacją projektu pn. 
„e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego” 

zrealizowana 

216. 955/20 12.05.2020 w sprawie umowy o dofinansowanie w roku 2020 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 III” 
realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

zrealizowana 

217. 956/20 12.05.2020 w sprawie porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji 
projektu pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w 
powiecie opolskim – etap III” 

zrealizowana 

218. 957/20 12.05.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 2 do umowy 
nr 1/2020 zawartej w dniu 29.01.2020 roku o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w 
latach 2020-2021 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym 

zrealizowana 
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wieku i przewlekle somatycznie chorych skierowanym do domu 
pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku” 

219. 958/20 12.05.2020 w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy o powierzenie w 
latach 2020-2021 realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej pn. „Prowadzenie domu dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w związku z wycofaniem 
oferty przez organizację pozarządową 

zrealizowana 

220. 959/20 20.05.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

221. 960/20 20.05.2020 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania i dokonania 
rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Starych Siołkowicach prowadzonego przez Caritas Diecezji 
Opolskiej za rok 2019 

zrealizowana 

222. 961/20 20.05.2020 w sprawie zawarcia aneksu do umowy zrealizowana 

223. 962/20 20.05.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

224. 963/20 20.05.2020 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie wspólnego 
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1703 O na 
odcinku Biadacz-Łubniany” 

zrealizowana 

225. 964/20 20.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

226. 965/20 20.05.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

227. 966/20 20.05.2020 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu 
Opolskiego za I kwartał 2020 roku 

zrealizowana 

228. 967/20 22.05.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 
w 2020 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym 
uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

zrealizowana 

229. 968/20 22.05.2020 w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego  
z zakresu pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom 
pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zrealizowana 

230. 969/20 22.05.2020 w sprawie zawarcia i podpisania umowy nr POB/000006/08/D 
prze Powiat Opolski w sprawie realizacji Modułu III programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

231. 970/20 22.05.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 3 polisy nr 
998-A897389 

zrealizowana 

232. 971/20 26.05.2020 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy i podpisania umowy na 
dostawę teczek akt pojazdu i kierowcy 

zrealizowana 

233. 972/20 26.05.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

234. 973/20 26.05.2020 w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 1 do umowy w sprawie 
wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą 
„Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1703 O w 
km od 0+054,40 do 3+926, od 4+148 do 5+185, od 5+412 do 
8+300 i od 8+345 do 10+859 polegająca na budowie ścieżki 
pieszo-rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie 
odwodnienia i częściowym poszerzeniu jezdni w m. Łubniany” 

zrealizowana 

235. 974/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

236. 975/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

237. 976/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

238. 977/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim, zrealizowana 



34 
 

a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

239. 978/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

240. 979/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

241. 980/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

242. 981/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

243. 982/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

244. 983/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim, 
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

245. 984/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

246. 985/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

247. 986/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

248. 987/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

249. 988/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

250. 989/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

251. 990/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

252. 991/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

253. 992/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

254. 993/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

255. 994/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

256. 995/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

257. 996/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

258. 997/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

259. 998/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

260. 999/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

261. 1000/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

262. 1001/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

263. 1002/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

264. 1003/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

265. 1004/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

266. 1005/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

267. 1006/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

268. 1007/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

269. 1008/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

270. 1009/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

271. 1010/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  zrealizowana 
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a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

272. 1011/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

273. 1012/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

274. 1013/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim,  
a osobą fizyczną dotyczącej warunków udzielenia dotacji 

zrealizowana 

275. 1014/20 29.05.2020 w sprawie aneksu nr 2 do umowy o udzielenie dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. 
„Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 
1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – 
Grodków i Magnuszowice – Magnuszowiczki – II etap” 

zrealizowana 

276. 1015/20 29.05.2020 w sprawie aneksu nr 2 do umowy o udzielenie dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O Niemodlin – ul. 
Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. Od 
przedszkola do ul. Kotorskiej – II etap” 

zrealizowana 

277. 1016/20 29.05.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 1 do Umowy 
nr 60/15 z dn. 11.06.2015 r. 

zrealizowana 

278. 1017/20 29.05.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy dostawy sprzętu 
komputerowego oraz oprogramowania 

zrealizowana 

279. 1018/20 29.05.2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu 
Opolskiego za rok 2009 

zrealizowana 

280. 1019/20 29.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

281. 1020/20 29.05.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

282. 1021/20 29.05.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

283. 1022/20 29.05.2020 w sprawie zawarcia aneksu do umowy zrealizowana 

284. 1023/20 02.06.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania 
sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego za rok 2019 

zrealizowana 

285. 1024/20 02.06.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 
Brzeskim 

zrealizowana 

286. 1025/20 09.06.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na 
powierzenie realizacji  
w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej 
organizacjom pozarządowym  
i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 
2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w 
zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

zrealizowana 

287. 1026/20 09.06.2020 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania 
usługi pn. „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie 
Mnichus, gmina Ozimek na działce nr 171/27 arkusz mapy 1 
oznaczonej użytkiem gruntowym dr – drogi  
o powierzchni 0.0460 ha” 

zrealizowana 

288. 1027/20 09.06.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy nr 
23/2020 z dn. 07.02.2020 r. w związku z realizacją projektu pn. 
„e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego” 

zrealizowana 

289. 1028/20 09.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

290. 1029/20 09.06.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

291. 1030/20 09.06.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

292. 1031/20 15.06.2020 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Opolskiego 
za rok 2019 

zrealizowana 

293. 1032/20 15.06.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

zrealizowana 

294. 1033/20 23.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/20 do 
porozumienia nr 4/12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie 

zrealizowana 
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powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do 
właściwości Starosty Opolskiego 

295. 1034/20 23.06.2020 w sprawie aneksu nr 1 do umowy o udzielenie dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 
Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+56 do 
km 9+060 – etap III” 

zrealizowana 

296. 1035/20 23.06.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

297. 1036/20 23.06.2020 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia dróg wymienionych 
we wniosku nr AN-Dr.7021.26.2020 z dnia 29.05.2020 r. 
przebiegających przez teren gminy Dobrzeń Wielki kategorii 
dróg gminnych i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych 

zrealizowana 

298. 1037/20 23.06.2020 w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia drogi wewnętrznej 
stanowiącej własność Gminy Ozimek do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

zrealizowana 

299. 1038/20 23.06.2020 w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia drogi wewnętrznej 
stanowiącej własność Gminy Turawa do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

zrealizowana 

300. 1039/20 29.06.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 
powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. 
„Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym 
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

zrealizowana 

301. 1040/20 29.06.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy o powierzenie w 
roku 2020 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży 

zrealizowana 

302. 1041/20 29.06.2020 w sprawie podpisania Aneksu Nr 4/2020 do umowy zawartej w 
dniu 16 grudnia 2009 r. Nr 1/TZ/2019 w sprawie 
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2020 rok 

zrealizowana 

303. 1042/20 29.06.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

304. 1043/20 29.06.2020 w sprawie Aneksu nr 1 do Porozumienia partnerskiego z dnia 
13.05.2020 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa 
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” 

zrealizowana 

305. 1044/20 29.06.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława 
Chrobrego w Niemodlinie 

zrealizowana 

306. 1045/20 29.06.2020 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego 
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi 
powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów (odc. Leśny) – 
odnowa nawierzchni na dług. ok. 1 km” 

zrealizowana 

307. 1046/20 29.06.2020 w sprawie przyjęcia treści aneksu do umowy  
w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod 
nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – 
Popielów – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” 

zrealizowana 

308. 1047/20 29.06.2020 w sprawie przyjęcia treści aneksu Nr 1 do umowy w sprawie 
wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie – 
Krasiejów od km 14+780 do km 16+098 – opracowanie 
projektu budowlano-wykonawczego” 

w trakcie realizacji 

309. 1048/20 29.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

310. 1049/20 29.06.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

311. 1050/20 29.06.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

312. 1051/20 29.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie stawki czynszu 
dzierżawy 

zrealizowana 

313. 1052/20 29.06.2020 w sprawie aneksu do Umowy zrealizowana 
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314. 1053/20 06.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem 
Opolskim 

zrealizowana 

315. 1054/20 06.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem 
Opolskim 

zrealizowana 

316. 1055/20 06.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem 
Opolskim 

zrealizowana 

317. 1056/20 06.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem 
Opolskim 

zrealizowana 

318. 1057/20 06.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Rozwiązania 
Porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a 
Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

319. 1058/20 06.07.2020 w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego 
w Niemodlinie 

zrealizowana 

320. 1059/20 06.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

321. 1060/20 06.07.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

322. 1061/20 06.07.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

323. 1062/20 09.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu Nr 2/20 do 
porozumienia z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie 
współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opolu 

zrealizowana 

324. 1063/20 09.07.2020 w sprawie umowy o dofinansowanie zakupu informatycznego 
przeznaczonego do zakładania i aktualizowania operatów 
ewidencji gruntów 

zrealizowana 

325. 1064/20 09.07.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu do realizacji zadań powiatu  
w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

zrealizowana 

326. 1065/20 09.07.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu do składania oświadczeń 
woli w imieniu Powiatu Opolskiego wynikających z realizacji 
porozumienia nr SON/155/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.  
w sprawie programu pn. System Obsługi Wsparcia 
finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

327. 1066/20 09.07.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Głównej Księgowej 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu do realizacji 
zadań powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych 

zrealizowana 

328. 1067/20 09.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na obsługę 
mediów społecznościowych 

zrealizowana 

329. 1068/20 09.07.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zamówienia na wykonanie zadania pn. „Budowa śluzy 
sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w 
Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 

330. 1069/20 09.07.2020 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania pn. 
„Budowa śluzy sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku 
szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 

331. 1070/20 09.07.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wymiana dwóch 
dźwigów szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w 
budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 

332. 1071/20 09.07.2020 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania pn. 
„Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową 
szybu windowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. 
Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 
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333. 1072/20 09.07.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

334. 1073/20 09.07.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego za 2019 r. 

zrealizowana 

335. 1074/20 09.07.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

zrealizowana 

336. 1075/20 09.07.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

zrealizowana 

337. 1076/20 17.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

338. 1077/20 17.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania 
inwestycyjnego na nieruchomości 

zrealizowana 

339. 1078/20 17.07.2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej do zbycia w formie darowizny 

zrealizowana 

340. 1079/20 17.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

341. 1080/20 17.07.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

342. 1081/20 17.07.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

343. 1082/20 17.07.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 1070/20 Zarządu Powiatu 
Opolskiego z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 
do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
przyjęcia treści wzoru umowy do zamówienia na wykonanie 
„Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową 
szybu windowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. 
Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 

344. 1083/20 24.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy w sprawie 
wykonania Uchwały Nr XXI/164/20 Rady Powiatu Opolskiego z 
dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie 
Miejskiej Policji w Opolu 

zrealizowana 

345. 1084/20 24.07.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

346. 1085/20 24.07.2020 w sprawie przyjęcia treści oraz określenia osób upoważnionych 
do podpisania porozumienia odnośnie ponoszenia odpłatności 
przez gminy za osoby zamieszkałe na ich terenie, za pobyt w 
domu dla matek z małoletnimi dziećmi, prowadzonym przez 
Powiat Opolski 

zrealizowana 

347. 1086/20 24.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 
Namysłowskim 

zrealizowana 

348. 1087/20 24.07.2020 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” 

zrealizowana 

349. 1088/20 24.07.2020 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego 
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą: „Remont 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 
454 w m. Murów ul. Wolności” 

zrealizowana 

350. 1089/20 24.07.2020 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego 
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą: „Remont 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 
454 w m. Zagwiździe ul. Murowska” 

zrealizowana 

351. 1090/20 24.07.2020 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie powierzenia 
Gminie Murów realizacji zadań pod nazwą: „Remont chodnika 
w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. 
Murów ul. Wolności, „Remont chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. Zagwiździe ul. 
Murowska”, „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej  
nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Stare Budkowice” 

zrealizowana 

352. 1091/20 24.07.2020 w sprawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16-0015/19 
na rzecz realizacji Projektu: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 

zrealizowana 
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rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja 
społeczna 

353. 1092/20 24.07.2020 o przeprowadzeniu 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 2021 r. 

zrealizowana 

354. 1093/20 24.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy w sprawie 
wykonania uchwały nr XVIII/132/20 Rady Powiatu Opolskiego  
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu 
Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu 

zrealizowana 

355. 1094/20 24.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

356. 1095/20 24.07.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 

357. 1096/20 24.07.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

358. 1097/20 27.07.2020 w sprawie podpisania Aneksu nr 1 do Umowy nr 91/2020 z dnia 
9.06.2020 r. na dostawę sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania 

zrealizowana 

359. 1098/20 27.07.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zamówienia 

zrealizowana 

360. 1099/20 28.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 
Kędzierzyńsko-Kozielskim 

zrealizowana 

361. 1100/20 28.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 
Kędzierzyńsko-Kozielskim 

zrealizowana 

362. 1101/20 28.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 
Kędzierzyńsko-Kozielskim 

zrealizowana 

363. 1102/20 28.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

364. 1103/20 29.07.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zamówienia na wykonanie „Dostawy sprzętu komputerowego z 
oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” 

zrealizowana 

365. 1104/20 29.07.2020 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. 130a ust. 1-2 
ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie 
Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

366. 1105/20 29.07.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Gminą Niemodlin dotyczącej pomocy 
finansowej 

zrealizowana 

367. 1106/20 29.07.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

368. 1107/20 04.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na wykonanie 
zadania przeprowadzenia oceny udatności upraw leśnych 
założonych na gruntach rolnych w 2015 r. 

zrealizowana 

369. 1108/20 04.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na 
przygotowanie bazy danych aplikacji mLas Powiat Pro dostawy 
licencji oprogramowania mLas Powiat Pro oraz 
przeprowadzenia szkolenia 

zrealizowana 

370. 1109/20 04.08.2020 w sprawie Umowy nr 10/POWER/2020 na realizację projektu 
pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 

zrealizowana 
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okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym 

371. 1110/20 10.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 4 polisy nr 
998-A897389 

zrealizowana 

372. 1111/20 10.08.2020 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy nr 
UO/050132/2020/O03R02 na przyłączenie do sieci 
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja, budynku szpitala z 
przychodnią zlokalizowanego  miejscowości: 46-040 Ozimek, 
przy ul. Częstochowskiej 31 

zrealizowana 

373. 1112/20 18.08.2020 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na 
opracowanie „Programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy 
Domu Dziecka wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

zrealizowana 

374. 1113/20 18.08.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego zrealizowana 

375. 1114/20 18.08.2020 w sprawie akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr 99/2019 z 
dnia 4.07.2019 r. z firmą Comarch Polska S.A. zawartej w 
ramach realizacji projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

zrealizowana 

376. 1115/20 18.08.2020 w sprawie zawarcia umowy zrealizowana 

377. 1116/20 18.08.2020 w sprawie Umowy nr IPS.4011-14/D3/20 o udzielenie grantu na 
realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce  
z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wspieramy DPS 
nr POWR.02.08.00-00-0109/20 finansowanego ze środków PO 
WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym” 

zrealizowana 

378. 1117/20 24.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy asysty 
technicznej nad oprogramowaniem Comarch ERGO 

zrealizowana 

379. 1118/20 24.08.2020 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. 130a ust. 1-2 
ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie 
Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

380. 1119/20 24.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy w sprawie 
produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i 
innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich 
personalizacja i dostarczenie 

zrealizowana 

381. 1120/20 24.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej gminie Niemodlin z 
przeznaczeniem na wywóz i utylizację nielegalnie 
zgromadzonych odpadów niebezpiecznych w m. Brzęczkowice 
gm. Niemodlin 

zrealizowana 

382. 1121/20 24.08.2020 w sprawie zawarcia umowy zrealizowana 

383. 1122/20 24.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy opieki autorskiej 
nad oprogramowaniem Proton 

zrealizowana 

384. 1123/20 24.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy świadczenia 
usług tłumacza migowego 

zrealizowana 

385. 1124/20 24.08.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zamówienia na wykonanie „Dostawy sprzętu komputerowego z 
oprogramowania na potrzeby dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” 

zrealizowana 

386. 1125/20 24.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 
nieruchomości 

zrealizowana 

387. 1126/20 24.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

388. 1127/20 24.08.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 

389. 1128/20 24.08.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 
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390. 1129/20 27.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Powiatem Nowosolskim 

zrealizowana 

391. 1130/20 27.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Opolu 

zrealizowana 

392. 1131/20 27.08.2020 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na „Usługi 
ochrony osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i 
konwojowanie” 

zrealizowana 

393. 1132/20 27.08.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zamówienia na wykonanie „Wymiana dwóch dźwigów 
szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w budynku 
szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” – II 

zrealizowana 

394. 1133/20 27.08.2020 w sprawie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o 
świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej 

zrealizowana 

395. 1134/20 27.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2/20 do 
porozumienia nr 4/12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie 
powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do 
właściwości Starosty Opolskiego 

zrealizowana 

396. 1135/20 27.08.2020 w sprawie Aneksu nr 1 do Umowy nr 10/POWER/2020 na 
realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

zrealizowana 

397. 1136/20 27.08.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Opolu 

zrealizowana 

398. 1137/20 27.08.2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Opolskiego za I półrocze 2020 r. 

zrealizowana 

399. 1138/20 27.08.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 

400. 1139/20 27.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

401. 1140/20 27.08.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 

402. 1141/20 27.08.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

403. 1142/20 31.08.2020 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. 
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

zrealizowana 

404. 1143/20 31.08.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zamówienia na wykonanie „Dostawy sprzętu komputerowego  
z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających  
w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” – III 

zrealizowana 

405. 1144/20 31.08.2020 w sprawie zmiany upoważnień udzielonych Kierownikom 
powiatowych jednostek organizacyjnych objętych centralizacją 
VAT 

zrealizowana 

406. 1145/20 31.08.2020 w sprawie zmiany kierowników jednostek organizacyjnych 
Powiatu Opolskiego upoważnionych do zaciągania zobowiązań 

zrealizowana 

407. 1146/20 31.08.2020 w sprawie zmiany kierowników jednostek organizacyjnych 
Powiatu Opolskiego upoważnionych do dokonywania 
niektórych zmian w planie wydatków budżetowych 

zrealizowana 

408. 1147/20 31.08.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 3 do umowy 
nr 1/2020 zawartej w dniu 29.01.2020 roku o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w 
latach 2020-2021 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycznie chorych skierowanym do domu 
pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku” 

zrealizowana 
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409. 1148/20 31.08.2020 w sprawie zawarcia umowy nr WRR/000123/08/D o realizację 
przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” w obszarze B 

zrealizowana 

410. 1149/20 07.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

411. 1150/20 07.09.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 

412. 1151/20 07.09.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

413. 1152/20 15.09.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

414. 1153/20 15.09.2020 w sprawie zawarcia umowy nr 1/PWR/D/2020 z Gminą 
Niemodlin o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w 
ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  
w obszarze B 

zrealizowana 

415. 1154/20 15.09.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych – 
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opolskiego  

zrealizowana 

416. 1155/20 15.09.2020 w sprawie uzgodnienia dodatkowego zawodu, w którym 
kształcić będzie Publiczne Technikum w Zespole Szkół w 
Ozimku 

zrealizowana 

417. 1156/20 15.09.2020 w sprawie zawarcia umowy zrealizowana 

418. 1157/20 15.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu zrealizowana 

419. 1158/20 15.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości 

zrealizowana 

420. 1159/20 15.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

421. 1160/20 15.09.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 

422. 1161/20 23.09.2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora 
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

zrealizowana 

423. 1162/20 23.09.2020 w sprawie uzgodnienia dodatkowego zawodu, w którym 
kształcić będzie Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół  
w Ozimku 

zrealizowana 

424. 1163/20 23.09.2020 w sprawie akceptacji umowy darowizny zrealizowana 

425. 1164/20 23.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie stawki czynszu 
dzierżawy 

zrealizowana 

426. 1165/20 23.09.2020 w sprawie zawarcia umowy nr WRR/000130/08/D o zaliczkowe 
dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” w obszarze D 

zrealizowana 

427. 1166/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Dąbrowa dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku 

zrealizowana 

428. 1167/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku 

zrealizowana 

429. 1168/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Komprachcice dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku 

zrealizowana 

430. 1169/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Łubniany dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku 

zrealizowana 

431. 1170/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Murów dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku 

zrealizowana 

432. 1171/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Ozimek dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku 

zrealizowana 

433. 1172/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Popielów dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku 

zrealizowana 

434. 1173/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Prószków dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku 

zrealizowana 

435. 1174/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Tarnów Opolski dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku 

zrealizowana 

436. 1175/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Tułowice dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku 

zrealizowana 
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437. 1176/20 23.09.2020 w sprawie porozumienia z Gminą Turawa dotyczącego 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku 

zrealizowana 

438. 1177/20 23.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

439. 1178/20 23.09.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 

440. 1179/20 28.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz 
użyczenie części nieruchomości 

zrealizowana 

441. 1180/20 28.09.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

442. 1181/20 28.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

443. 1182/20 28.09.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 

444. 1183/20 28.09.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

445. 1184/20 02.10.2020 w sprawie przeprowadzenia postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 

zrealizowana 

446. 1185/20 02.10.2020 w sprawie przyjęcia wzoru umowy i wyznaczenia osób do 
podpisania umowy na wykonanie remontu murków przed 
wejściem głównym do Szpitala w Ozimku ul. Częstochowska 
31 

zrealizowana 

447. 1186/20 02.10.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

448. 1187/20 02.10.2020 w sprawie akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr 117/20 z 
dn. 01.10.2020 r. na „Dostawę sprzętu komputerowego  
z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w 
pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19–III” 

zrealizowana 

449. 1188/20 08.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu 
Opolskiego Planu kontroli rodzin zastępczych oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat 
Opolski na 2020 r. 

zrealizowana 

450. 1189/20 08.10.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy na 
uruchomienie usługi do wykonywania automatycznych 
transkrypcji w retransmisjach Sesji Rady Powiatu 

zrealizowana 

451. 1190/20 08.10.2020 w sprawie zmiany do Uchwały Nr 1071/20 Zarządu Powiatu 
Opolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie akceptacji i 
wyznaczenia osób do podpisania umowy na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją dla zadania pn. „Wymiana dwóch 
dźwigów szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w 
budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 

452. 1191/20 08.10.2020 w sprawie zmiany do Uchwały Nr 1132/20 Zarządu Powiatu 
Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
przyjęcia treści wzoru umowy do zamówienia na wykonanie 
„Wymiany dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową 
szybu windowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. 
Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 

453. 1192/20 08.10.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zamówienia na wykonanie „Uruchomienie rezerwowego 
transformatora w stacji trafo w budynku szpitala w Ozimku przy 
ul. Częstochowskiej 31” 

zrealizowana 

454. 1193/20 08.10.2020 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na „Usługi 
ochrony osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring  
i konwojowanie” 

zrealizowana 

455. 1194/20 08.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części 
nieruchomości 

zrealizowana 

456. 1195/20 08.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości 

zrealizowana 

457. 1196/20 08.10.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 

458. 1197/20 08.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

459. 1198/20 08.10.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

zrealizowana 
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460. 1199/20 08.10.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

461. 1200/20 20.10.2020 w sprawie przyjęcia Umowy użyczenia sprzętu komputerowego 
i audiowizualnego w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii 
COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 
9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

zrealizowana 

462. 1201/20 20.10.2020 w sprawie podpisania Aneksu nr 1 do umowy nr 
POB/000006/08/D z dnia 1 czerwca 2020 r. przez Powiat 
Opolski w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

463. 1202/20 20.10.2020 w sprawie przyjęcia treści Aneksu do 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” 

zrealizowana 

464. 1203/20 20.10.2020 w sprawie przyjęcia treści Aneksu do Umowy w sprawie 
wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą: 
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O 
Wołczyn-DW 454 w m. Murów ul. Wolności” 

zrealizowana 

465. 1204/20 20.10.2020 w sprawie przyjęcia treści Aneksu do Umowy w sprawie 
wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą: 
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O 
Wołczyn-DW 454 w m. Zagwiździe ul. Murowska” 

zrealizowana 

466. 1205/20 20.10.2020 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 

zrealizowana 

467. 1206/20 20.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Starych Siołkowicach lub jego dodatkowe 
wyposażenie w 2020 roku 

zrealizowana 

468. 1207/20 20.10.2020 w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu 
grantowego „Zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentom 
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 

zrealizowana 

469. 1208/20 29.10.2020 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Opolskiego Informacji 
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2019/2020 

zrealizowana 

470. 1209/20 29.10.2020 w sprawie zmiany treści uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego 
nr 527/19 z dnia 9 września 2019 r. 

zrealizowana 

471. 1210/20 29.10.2020 w sprawie zawarcia umowy zrealizowana 

472. 1211/20 29.10.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
edukacji prawnej oraz mediacji lub udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz mediacji w 
miejscowościach: Dobrzeń Wielki, Prószków, Komprachcice, 
Opole, Tarnów Opolski 

zrealizowana 

473. 1212/20 29.10.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 
2021 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
edukacji prawnej oraz mediacji lub udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz mediacji w 
miejscowościach: Opole, Niemodlin, Tułowice, Popielów, 
Ozimek 

zrealizowana 

474. 1213/20 29.10.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz 

zrealizowana 
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mediacji w miejscowościach: Turawa, Dobrzeń Wielki, 
Popielów, Łubniany, Opole 

475. 1214/20 29.10.2020 w sprawie zmiany do uchwały nr 1185/20 Zarządu Powiatu 
Opolskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie akceptacji  
i wyznaczenia osób do podpisania umowy na wykonanie 
remontu murków przed wejściem głównym do Szpitala w 
Ozimku ul. Częstochowska 31 

zrealizowana 

476. 1215/20 29.10.2020 w sprawie wzoru Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 21 
grudnia 2016 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia 
pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  
i kartograficznych województwa opolskiego” 

zrealizowana 

477. 1216/20 29.10.2020 w sprawie podpisania Umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 
„Oprawa introligatorska dokumentacji Wydziału Geodezji i 
Kartografii” 

zrealizowana 

478. 1217/20 29.10.2020 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 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Zalesieni gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż 
rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

zrealizowana 

479. 1218/20 29.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania 
inwestycyjnego na nieruchomości 

zrealizowana 

480. 1219/20 29.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

481. 1220/20 29.10.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

482. 1221/20 29.10.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

483. 1222/20 09.11.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 1316/14 Zarządu Powiatu 
Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej 

zrealizowana 

484. 1223/20 09.11.2020 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy o świadczenie usług 
brokerskich oraz wyznaczenia osób do jej podpisu 

zrealizowana 

485. 1224/20 09.11.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do 
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 
Krapkowickim 

zrealizowana 

486. 1225/20 09.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 
pomieszczeń użytkowych 

zrealizowana 

487. 1226/20 09.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

488. 1227/20 09.11.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

489. 1228/20 09.11.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

490. 1229/20 09.11.2020 w sprawie umowy zrealizowana 

491. 1230/20 13.11.2020 w sprawie umowy o dofinansowanie w roku 2020 środkami 
budżetu państwa projektu pn. „Remont – odtworzenie drogi 
powiatowej nr 15130 O Skarbiszowice – Tułowice od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717) do m. Tułowice” 
realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

zrealizowana 

492. 1231/20 13.11.2020 w sprawie porozumienia dotyczącego udzielenia nieodpłatnej 
pomocy prawnej na obszarze powiatu opolskiego w 2021 r. 

zrealizowana 

493. 1232/20 13.11.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 4 do umowy 
nr 1/2020 zawartej w dniu 29.01.2020 roku o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w 
latach 2020-2021 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycznie chorych skierowanych do domu 
pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku” 

zrealizowana 

494. 1233/20 13.11.2020 w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Opolskiego 
na 2021 rok 

zrealizowana 

495. 1234/20 13.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 
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496. 1235/20 13.11.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

497. 1236/20 13.11.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

498. 1237/20 18.11.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego 
programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021 

zrealizowana 

499. 1238/20 18.11.2020 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy i podpisania Umowy 
licencyjnej na korzystanie z serwisu prawnego LEX 

zrealizowana 

500. 1239/20 18.11.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia pomiędzy 
Powiatem Kępińskim a Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

501. 1240/20 18.11.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego „Domu 
Dziecka w Chmielowicach” w Opolu 

zrealizowana 

502. 1241/20 18.11.2020 w sprawie przyjęcia Opinii zespołu oceniającego oferty 
dotyczące utworzenia oraz prowadzenia warsztatu terapii 
zajęciowej  w Tarnowie Opolskim dla 30 osób 
niepełnosprawnych 

zrealizowana 

503. 1242/20 18.11.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego na rzecz osób 
niepełnosprawnych – Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Opolskiego 

zrealizowana 

504. 1243/20 18.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

505. 1244/20 18.11.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
powiatu 

zrealizowana 

506. 1245/20 18.11.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

507. 1246/20 18.11.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania 
złożonych ofert w ramach konkursu na realizację w 2021 r. 
zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w 
miejscowościach: Opole, Ozimek, Niemodlin, Tułowice, 
Popielów, Dobrzeń Wielki, Prószków, Komprachcice, Tarnów 
Opolski, Turawa, Łubniany 

zrealizowana 

508. 1247/20 26.11.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa zrealizowana 

509. 1248/20 26.11.2020 w sprawie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Nr 
RPOP.10.03.00-16-0012/17-00 projektu pn. „e-usługi cyfrowych 
zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 
opolskiego” 

zrealizowana 

510. 1249/20 26.11.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na 
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  
i zagranicznym na 2021 r.” 

zrealizowana 

511. 1250/20 26.11.2020 w sprawie podpisania umowy dotyczącej wykonania usługi pn. 
„Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 
144 arkusz mapy 1 o ogólnej powierzchni 1,7320 ha, 
dotyczącej części użytku gruntowego LsV – Lasy klasy V o 
powierzchni 0.1146 ha obręb Rzędów, gm. Turawa” 

zrealizowana 

512. 1251/20 26.11.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2021 roku zadania publicznego Powiatu 
Opolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w 
miejscowościach: Dobrzeń Wielki, Prószków, Komprachcice, 
Opole, Tarnów Opolski 

zrealizowana 

513. 1252/20 26.11.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2021 roku zadania publicznego Powiatu 
Opolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w 
miejscowościach: Opole, Niemodlin, Tułowice, Popielów, 
Ozimek 

zrealizowana 
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514. 1253/20 26.11.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2021 roku zadania publicznego Powiatu 
Opolskiego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej, edukacji prawnej oraz mediacji w miejscowościach: 
Turawa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Łubniany, Opole 

zrealizowana 

515. 1254/20 26.11.2020 w sprawie przyjęcia wzoru umowy i wyznaczenia osób do 
podpisania umowy na wykonanie wymiany w 6 
pomieszczeniach starych wykładzin PCV, montażu nowych 
paneli w 6 pomieszczeniach oraz malowania ścian w 6 
pomieszczeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności, ul. Książąt Opolskich 27, Opole 

zrealizowana 

516. 1255/20 26.11.2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej do sprzedaży 

zrealizowana 

517. 1256/20 26.11.2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej do zbycia w formie darowizny 

zrealizowana 

518. 1257/20 26.11.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

519. 1258/20 26.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

520. 1259/20 26.11.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

521. 1260/20 26.11.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

522. 1261/20 30.11.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polisy ubezpieczeniowej zrealizowana 

523. 1262/20 30.11.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy dostawy 
materiałów eksploatacyjnych do komputera 

zrealizowana 

524. 1263/20 30.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

525. 1264/20 30.11.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

526. 1265/20 30.11.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

527. 1266/20 03.12.2020 w sprawie podpisania aneksu nr 4 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 

zrealizowana 

528. 1267/20 03.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 
Powiatem Opolskiem a Powiatem Namysłowskim 

zrealizowana 

529. 1268/20 03.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia pomiędzy 
Powiatem Opolskiem a Miastem Łódź 

zrealizowana 

530. 1269/20 03.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 5 do umowy 
nr 1/2020 zawartej w dniu 29.01.2020 roku o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w 
latach 2020-2021 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycznie chorych skierowanych do domu 
pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku” 

zrealizowana 

531. 1270/20 03.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 6 do umowy 
nr 1/2020 zawartej w dniu 29.01.2020 roku o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w 
latach 2020-2021 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycznie chorych skierowanych do domu 
pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku” 

zrealizowana 

532. 1271/20 07.12.2020 w sprawie przyjęcia dokonanej przez Zespół oceny formalnej i 
merytorycznej – złożonego wniosku na utworzenie i 
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie 
Opolskim przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z 
Porażeniem Mózgowym” z Opola dla 30 osób 
niepełnosprawnych 

zrealizowana 

533. 1272/20 07.12.2020 w sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia treści wzoru umowy 
na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  
i zagranicznym 2021 r.” 

zrealizowana 
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534. 1273/20 07.12.2020 w sprawie przyjęcia wzoru aneksu i wyznaczenia osób do 
podpisania Aneksu nr 1 do Umowy nr 
UP/050132/2020/O03R02 z dnia 2020.08.27 

zrealizowana 

535. 1274/20 07.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

536. 1275/20 07.12.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

537. 1276/20 07.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

538. 1277/20 10.12.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

539. 1278/20 10.12.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

540. 1279/20 10.12.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

541. 1280/20 10.12.2020 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy i podpisania Umowy 
na świadczenie usług zaufania – wydawania certyfikatów  
i elektronicznych znaczników czasu 

zrealizowana 

542. 1281/20 10.12.2020 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy i podpisania Umowy 
serwisowej oprogramowania systemu księgowego ADAS 

zrealizowana 

543. 1282/20 10.12.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 
w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym 
uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie” 

zrealizowana 

544. 1283/20 10.12.2020 w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego  
z zakresu pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom 
pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

zrealizowana 

545. 1284/20 10.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia pomiędzy 
Miastem Opole a Powiatem Opolskim 

zrealizowana 

546. 1285/20 10.12.2020 w sprawie podpisania Aneksu Nr 5/2020 do umowy zawartej w 
dniu 16 gudnia2019 r. Nr 1/WTZ/2019 w spawie 
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2020 rok 

zrealizowana 

547. 1286/20 10.12.2020 w sprawie ponoszenia kosztów pobierania energii elektrycznej 
(dostawa i dystrybucja), gazu, wody i ścieków w budynku przy 
ul. Wiejskiej 104 w Opolu z podliczników przyłączonych do 
mediów w postaci instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej 
znajdujących się w budynku przy ul. Pużaka 53 w Opolu, 
którego właścicielem jest Powiat Opolski 

zrealizowana 

548. 1287/20 10.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

549. 1288/20 10.12.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

550. 1289/20 10.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

551. 1290/20 21.12.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego zrealizowana 

552. 1291/20 21.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i zawarcia umowy o systematyczną 
dostawę prasy 

zrealizowana 

553. 1292/20 21.12.2020 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu 
Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służącej ograniczeniu emisji zanieczyszczeń 
do powietrza 

zrealizowana 

554. 1293/20 21.12.2020 w sprawie podpisania Aneksu nr 2 do umowy nr 
POB/000006/08/D z dnia 1 czerwca 2020 r. przez Powiat 
Opolski w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

zrealizowana 
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finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

555. 1294/20 21.12.2020 w sprawie akceptacji umowy (Dobrzeń Wielki, Prószków, 
Komprachcice, Opole, Tarnów Opolski) 

zrealizowana 

556. 1295/20 21.12.2020 w sprawie akceptacji umowy (Opole, Niemodlin, Tułowice, 
Popielów, Ozimek) 

zrealizowana 

557. 1296/20 21.12.2020 w sprawie akceptacji umowy (Turawa, Dobrzeń Wielki, 
Popielów, Łubniany, Opole) 

zrealizowana 

558. 1297/20 21.12.2020 w sprawie akceptacji umowy (Spółka Optima Medycyna S.A.) zrealizowana 

559. 1298/20 21.12.2020 w sprawie akceptacji wzorów umów zrealizowana 

 1299/20 21.12.2020 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy i podpisania Umowy 
na monitorowanie sygnałów systemu alarmowego obiektu przy 
ul. Pużaka 53 w Opolu 

zrealizowana 

560. 1300/20 21.12.2020 w sprawie akceptacji treści aneksów do umów w sprawie 
wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na 
realizację projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

zrealizowana 

561. 1301/20 21.12.2020 w sprawie zawarcia umowy nr 1/WTZ/2020 na dofinansowanie 
kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Tarnowie Opolskim na 2021 rok ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

562. 1302/20 21.12.2020 w sprawie zawarcia umowy nr 2/WTZ/2020 na dofinansowanie 
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie 
Opolskim na 2020 i 2021 rok ze środków Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

563. 1303/20 21.12.2020 w sprawie zawarcia umowy nr 3/WTZ/2020 na dofinansowanie 
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych 
Siołkowicach na 2021 rok ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

564. 1304/20 21.12.2020 w sprawie zawarcia umowy nr 4/WTZ/2020 na dofinansowanie 
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych 
Siołkowicach na 2021 rok ze środków Powiatu Opolskiego 

zrealizowana 

565. 1305/20 21.12.2020 w sprawie aneksu nr 6 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 

zrealizowana 

566. 1306/20 21.12.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

567. 1307/20 21.12.2020 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 

zrealizowana 

568. 1308/20 21.12.2020 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do 
dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

zrealizowana 

569. 1309/20 21.12.2020 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie powierzenia 
wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych  
w granicach administracyjnych miasta Niemodlin 

w trakcie realizacji 

570. 1310/20 21.12.2020 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie powierzenia 
wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych  
w granicach administracyjnych miasta Ozimek 

w trakcie realizacji 

571. 1311/20 21.12.2020 w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 2 do umowy w sprawie 
wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą 
„Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1703 O w 
km od 0+054,40 do 3+926, od 4+148 do 5+185, od 5+142 do 
8+300 i od 8+345 do 10+859 polegająca na budowie ścieżki 
pieszo-rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie 
odwodnienia i częściowym poszerzeniu jezdni w m. Łubniany” 

zrealizowana 

572. 1312/20 21.12.2020 w sprawie przyjęcia porozumienia zrealizowana 

573. 1313/20 21.12.2020 w sprawie zawarcia umowy zrealizowana 

574. 1314/20 21.12.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy do 
zamówienia na wykonanie usługi projektowej i robót 
budowlanych dla zadania pn. „Budowa domu dziecka wraz z 
parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną” – w formie 
zaprojektuj i wybuduj 

zrealizowana 

575. 1315/20 21.12.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 
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576. 1316/20 21.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

577. 1317/20 21.12.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

578. 1318/20 21.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

579. 1319/20 21.12.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umów dot. 
zadania pt. „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie 
mienia, ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW 
kasjerów Powiatu Opolskiego” 

zrealizowana 

580. 1320/20 28.12.2020 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego 
projektów programów: „Powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2021-2026”, „Powiatowego 
programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 
zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026” i 
skierowania dokumentu do konsultacji społecznych” 

zrealizowana 

581. 1321/20 28.12.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na 
powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i 
innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 
2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w 
zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie domu dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet  ciąży” 

zrealizowana 

582. 1322/20 28.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

583. 1323/20 28.12.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

584. 1324/20 28.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 

585. 1325/20 30.12.2020 w sprawie zawarcia aneksu do umowy zrealizowana 

586. 1326/20 30.12.2020 w sprawie gotowości realizacji „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” realizowanego w 2021 roku 

zrealizowana 

587. 1327/20 30.12.2020 w sprawie akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy z dnia 
18.03.2019 r. z firmą Centrum Doradztwa w Informatyce i 
Zarządzaniu Sp. z o.o. zawartej w ramach realizacji projektu 
pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  
i kartograficznych województwa opolskiego” 

zrealizowana 

588. 1328/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 2 do umowy 
nr 10176/N/KK/2018 na wywóz odpadów komunalnych 

zrealizowana 

589. 1329/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia wzoru umowy i wyznaczenia osób do 
podpisania umowy na konserwację urządzeń dźwigowych 

zrealizowana 

590. 1330/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (ZN 1/2021) zrealizowana 

591. 1331/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (ZN 2/2021) zrealizowana 

592. 1332/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (ZN 3/2021) zrealizowana 

593. 1333/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (ZN 4/2021) zrealizowana 

594. 1334/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (ZN 5/2021) zrealizowana 

595. 1335/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (ZN 6/2021) zrealizowana 

596. 1336/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy (ZN 7/2021) zrealizowana 

597. 1337/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 5 polisy nr 
998-A897389 

zrealizowana 

598. 1338/20 30.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r. zrealizowana 

599. 1339/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego projektu 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021-202 i 
skierowania dokumentu do konsultacji społecznych 

zrealizowana 

600. 1340/20 30.12.2020 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia w sprawie 
współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opolu 

zrealizowana 
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601. 1341/20 30.12.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu 

zrealizowana 

602. 1342/20 30.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Powiatowi Opolskiemu na 2020 r. 

zrealizowana 
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VI. BUDŻET POWIATU OPOLSKIEGO W 2020 ROKU 
 

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Powiatu 

Opolskiego Nr XVI/110/19, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. 

Wysokość budżetu kształtowała się następująco: 

 

➢ dochody  85.173.363,90 zł 

➢ wydatki  95.084.442,90 zł 

➢ przychody 10.635.217 zł 

➢ rozchody 724.138 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 oraz Rada Powiatu Opolskiego 

wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych Powiatu. 

W wyniku powyższych działań budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

przedstawiał się następująco: 

➢ dochody  96.968.860,19 zł 

➢ wydatki  100.043.638,64 

zł 

➢ przychody 3.798.916,45 zł 

➢ rozchody 724.138 zł 
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Natomiast wykonanie budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia przedstawiało się 

następująco: 

➢ dochody  92.117.134,09 zł 

➢ wydatki  89.813.043,12 zł 

➢ przychody 18.372.134,47 zł 

➢ rozchody 724.139 zł 
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Dochody 

planowane 

dochody 

2020 

dochody 

wykonane 

2020 

Dochody ogółem w tym: 96.968.860,19 zł 92.117.134,09 zł 

Dochody bieżące 83.993.225,08 zł 85.380.322,60 zł 

Dochody majątkowe 12.975.635,11 zł 6.736.811,49 zł 
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Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27-S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., 

Powiat Opolski w 2020 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem 92.117.134,09 zł,  

co stanowi 94,99  % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 

103,37% w stosunku do dochodów wykonanych w 2019 r. 

Zwiększenie wartości wykonanych dochodów (w pełnych złotych) w porównaniu do roku 

ubiegłego wynosi 3.003.174 zł i związane jest ze wzrostem kwot dochodów własnych 

Powiatu o kwotę 773.796 zł. Ponadto odnotowuje się wzrost dochodów z tytułu subwencji 

o kwotę 1.794.318  zł oraz wzrost dochodów z tytułu dotacji o kwotę 244.231 zł. Nową 

pozycją dochodów są środki otrzymane z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”  

w kwocie 3.960.315 zł. 

Natomiast nastąpiło zmniejszenie wartości dochodów z tytułu udziału Powiatu  

w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych o kwotę 2.066.810 zł oraz 

zmniejszenie wartości otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 

1.702.676 zł.  Wpływ na zmniejszenie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od 

osób fizycznych i prawnych ma obecnie panująca sytuacja związana z trwającą w 2020 

roku  pandemią COViD 19. 
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STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA 
                                         (w pełnych złotych) 

I. Dochody wykonane na 31.XII 2020 r. ogółem 92.117.134 zł –  100 % 

Dotacje ogółem 
     w tym majątkowe 1.598.053,86 zł 

11.522.030 zł 12,51 % 

2. Subwencje 29.548.949 zł 32,08 % 
3. Udział powiatu w podatkach 29.116.331 zł 31,61 % 
4. Inne dochody powiatu (własne) 16.804.722 zł 18,24 % 
w tym majątkowe 13.655,29 zł 
5. środki otrzymane z FDS 

 
1.164.787 zł 

 
1,26 % 

6. środki otrzymane z RFIL 3.960.315 zł 4,30 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje ogółem -
11.522.030; 12,51%

Subwencje - 29.548.949; 
32,08%Udział powiatu w 

podatkach - 29.116.331; 
31,61%

Inne dochody powiatu 
(własne) - 16.804.722; 

18,24%

środki otrzymane z FDS -
1.164.787; 1,26%

środki otrzymane z RFIL -
3.960.315; 4,30%

Dotacje ogółem - 11.522.030 Subwencje - 29.548.949

Udział powiatu w podatkach - 29.116.331 Inne dochody powiatu (własne) - 16.804.722

środki otrzymane z FDS - 1.164.787 środki otrzymane z RFIL - 3.960.315



57 
 

 

Porównanie wykonanych dochodów za lata 2018, 2019 i 2020 

Lp. Tytuł 

Dochody 
wykonane 

w 2018 

Dochody 
wykonane 

w 2019 

Dochody 
wykonane 

w 2020 

% 
4:3 

1 2  3 3 5 

1 Dotacje ogółem  11.981.677 zł 11.277.799 zł 11.522.030 zł 102,17 % 

2 Subwencje 26.397.308 zł 27.754.631 zł 29.548.949 zł 106,46 % 

3 Udział powiatu 
w podatkach 

28.056.679 zł 31.183.141 zł 29.116.331 zł 93,37 % 

4 Inne dochody powiatu 
(własne) 

14.459.672 zł 16.030.926 zł 16.804.722 zł 104,83 % 

5 środki otrzymane z 
FDS 

- 2.867.463 zł 1.164.787 zł 40,62 

6 środki otrzymane 
z RFIL 

- - 3.960.315 zł - 

 Ogółem 80.895.336 zł 89.113.960 zł 92.117.134 zł 103,37 % 
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LP. Źródło pochodzenia 
Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2020 

% 

4:3 

1 2 3 4 5 

1. Rolnictwo i łowiectwo 41.618 19.428 46,68 

2. Leśnictwo 90.276,61 92.353,11 102,30 

3. Transport i łączność 4.215.470,74 1.935.260,60 45,91 

4. Gospodarka mieszkaniowa 3.260.479,89 3.013.776,63 92,43 

5. Działalność usługowa 3.885.175,12 3.457.824,38 89,0 

6. Administracja publiczna 129.561,61 108.502,77 83,75 

7. Obrona narodowa 3.000 0 - 

8. Wymiar sprawiedliwości 327.460,82 329.992,15 100,77 

9. Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

34.925.361,03 32.337.378,28 92,59 

10. Różne rozliczenia 28.030.984,44 33.863.729,33 120,81 

11. Oświata i wychowanie 291.419,73 413.842,62 142,0 

12. Ochrona zdrowia 33.089,40 31.192,20 94,27 

13. Pomoc społeczna 8.937.754,43 10.506.546,62 117,55 

14. Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
645.586,84 1.198.135,20 185,58 

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 832.809,31 421.745,74 50,64 

16. Rodzina 3.308.341,78 4.235.519,61 128,03 

17.  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
155.551,83 151.906,85 97,66 

18. Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
18,07 0,00 - 

OGÓŁEM 89.113.959,65 92.117.134,09 103,37 
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Przychody i rozchody Powiatu zrealizowane w 2020 r. 

 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. planowane przychody ogółem 

kształtowały się na poziomie 3.798.916,45 zł i ich źródłem finansowania były: 

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  

w kwocie 724.138 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.948.028,43 zł, 

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy  

o finansach publicznych w kwocie 126.750,02 zł 

Przychody zostały przeznaczone na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłaty 

kredytów z lat ubiegłych w wysokości 724.137,84 zł. 

Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 18.372.134,47 zł                           

i pochodzą z tytułu: 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.206.897,28 zł, 
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- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.038.487,17 zł, 

- niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 126.750,02 zł. 

Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem Rb-NDS na 2020 r. planowany był deficyt 

budżetu w wysokości 3.074.778,45 zł, natomiast faktyczne wykonanie za rok 2020 r. wykazuje 

nadwyżkę na poziomie 2.304.090,97 zł. 

 

Realizacja planowanych wydatków budżetowych Powiatu za 2020 r. 

Wydatki 
Planowane wydatki 

2020 
Wydatki wykonane 

2020 

Wydatki ogółem  100.043.638,64 zł  89.813.043,12 zł  

Wydatki bieżące 80.566.681,55 zł 75.730.158,06 zł 

Wydatki majątkowe 19.476.957,09 zł 14.082.885,06 zł 
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STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) 

Wydatki ogółem: 89.813.043 100 % 

• - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.631.657  48,58 % 

• - dotacje wydatki bieżące 8.654.564 9,64 % 

• - wydatki na obsługę długu 15.711 0,02 % 

• - świadczenia społeczne 4.221.055 4,69 % 

• - zadania statutowe 19.207.171 21,39 % 

• - wydatki majątkowe 
w tym: 
wydatki na programy z udziałem środków z UE – 849.610,81 zł 
wydatki na dotacje majątkowe: 9.900 zł 

14.082.885 15,68 % 
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Porównanie wykonanych wydatków za lata 2018, 2019 i 2020 (w pełnych złotych) 

Lp. Tytuł 
Wydatki 

wykonane 
w 2018 

Wydatki 
wykonane 

w 2019 

Wydatki 
wykonane 

w 2020 

% 
4:3 

1 2  3 4 5 

1 Wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

37.653.150 40.032.215  43.631.657 108,99 

2 Dotacje 8.663.884 8.448.732 8.654.564 102,43 

3 Wydatki na obsługę długu 56.276 39.061 15.711 40,22 

4 Pozostałe wydatki bieżące 18.950.699 20.698.255 19.207.171 92,79 

5 Wydatki majątkowe 11.279.138 9.121.678 14.082.885 154,39 

6 Świadczenia społeczne 3.856.900 4.088.905 4.221.055 103,23 

 Ogółem 80.460.047 82.428.846 89.813.043 108,96 
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LP. Kierunek finansowania 
Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2020 

% 

4:3 

1 2 3 4 5 

1. Rolnictwo i łowiectwo 89.818 25.224,60 28,08 

2. Leśnictwo 129.593,51 123.741,50 95,48 

3. Transport i łączność 14.587.301,78 14.487.148,09 99,31 

4. Gospodarka mieszkaniowa 2.911.412,19 6.083.359,79 208,95 

5. Działalność usługowa 3.187.388,04 2.426.471,70 76,13 

6. Administracja publiczna 12.949.155,01 12.879.615,68 99,46 

7. Obrona narodowa 3.000 0 - 

8. Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 
95.538,04 464.057,73 485,73 

9. Wymiar sprawiedliwości 327.460,82 329.992,15 100,77 

10. Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

100 75 75,0 

11. Obsługa długu publicznego 39.060,82 15.710,97 40,22 

12. Oświata i wychowanie 16.721.488,75 17.853.841,25 106,77 

13. Ochrona zdrowia 186.200,85 515.496,60 276,85 

14. Pomoc społeczna 11.150.195,18 12.203.617,19 109,45 

15. Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
2.660.582,46 3.973.555,81 149,35 

16. Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
8.407.756,6 8.144.042,83 96,86 

17. Rodzina 8.356.324,81 9.626.654,61 115,20 

18. Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
372.923,21 602.852,38 161,66 

19.  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
228.450,38 57.285,24 25,08 

20. Kultura fizyczna 25.095,38 300 1,19 

OGÓŁEM 82.428.845,83 89.813.043,12 108,96 
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ROZCHODY 

Planowane na 2020 r. rozchody w wysokości 724.138 zł w całości stanowiły planowaną 

na 2020 r. spłatę kredytu w mBanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu) 

w wysokości 724.137,84 zł. 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. 

 

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej za 2020 r. 

1. DOCHODY 

Dzia
ł 

Rozdz
iał 

Paragra
f 

Wyszczególnienie 

Dochody 

% 
6 : 5

Plan na 
2020 r. 

Wykonani
e za 2020 
r. 

1 2 3 4 5 6 7 

010   ROLNICTWO I 
ŁOWIECTWO 

4.210 3.510 83,37 

 01005  Prace geodezyjno - 
urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

1.210 510 41,15 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

1.210 510 41,15 

01095  Pozostała działalność 3.000 3.000 100 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

3.000 3.000 100 

700   GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

227.235,1
9 

227.235,19 100 

 70005  Gospodarka  gruntami 
i nieruchomościami 

227.235,1
9 

227.235,19 100 
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 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

227.235,1
9 

227.235,19 100 

710   DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA 

1.101.821 1.101.812,
21 

99,99 

 71012  Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 

583.000 583.000 100 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

583.000 583.000 100 

71015  Nadzór budowlany 518.821 518.812,21 99,99 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

518.821 518.812,21 99,99 

750   ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

33.149,33 33.149,33 100 

 75011  Urzędy wojewódzkie 25.059 25.059 100 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

25.059 25.059 100 

75045  Kwalifikacja wojskowa 8.090,33 8.090,33 100 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

8.090,33 8.090,33 100 

752   OBRONA NARODOWA 4.300 0 - 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 4.300 0 - 
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 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

4.300 0 - 

755   WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI 

330.000 329.992,15 99,99 

 75515  Nieodpłatna pomoc prawna 330.000 329.992,15 99,99 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

330.000 329.992,15 99,99 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 268.646,6
2 

268.646,62 100 

 75814  Różne rozliczenia 
finansowe 

268.646,6
2 

268.646,62 100 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

268.646,6
2 

268.646,62 100 

851   OCHRONA ZDROWIA 29.630 29.406,60 99,25 

 85156  Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

29.630 29.406,60 99,25 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

29.630 29.406,60 99,25 

852   POMOC SPOŁECZNA 6.920 6.920 100 

 85205  Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w  rodzinie 

6.920 6.920 100 
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 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

6.920 6.920 100 

853   POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ  

631.509,1
0 

614.388,35 97,29 

 85321  Zespoły do spraw 
orzekania 
o niepełnosprawności  

613.959,1
0 

596.838,35 97,21 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

613.959,1
0 

596.838,35 97,21 

85395  Pozostała działalność 17.550 17.550 100 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

17.550 17.550 100 

855   RODZINA 1.103.917 1.083.955,
10 

98,19 

 85504  Wspieranie rodziny 50.220 47.943,81 95,47 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez 
powiat 

50.220 47.943,81 95,47 

85508  Rodziny zastępcze 740.840 727.779,11 98,24 
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 2160 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
zlecone powiatom, związane 
z realizacją dodatku 
wychowawczego, dodatku 
do zryczałtowanej kwoty oraz 
dodatku w wysokości 
świadczenia 
wychowawczego 
stanowiących pomoc 
państwa w wychowywaniu 
dzieci 

740.840 727.779,11 98,24 

 85510  Działalność placówek 
opiekuńczo - 
wychowawczych 

312.857 308.232,18 98,52 

  2160 Dotacja celowa otrzymana 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
zlecone powiatom, związane 
z realizacją dodatku 
wychowawczego, dodatku 
do zryczałtowanej kwoty oraz 
dodatku w wysokości 
świadczenia 
wychowawczego 
stanowiących pomoc 
państwa w wychowywaniu 
dzieci 

312.857 308.232,18 98,52 

OGÓŁEM 
3.741.338,2

4 
3.699.015,

55 
98,87 

 

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 98,87 % i przedstawia wysokość 

środków otrzymanych przez powiat na realizację ww. zadań na podstawie decyzji Wojewody. 

Powyższe dane wynikają z kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych 

z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2020 r. 
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2. WYDATKI 

 
Dzia

ł 

 
Rozdzi

ał 

 
Paragra

f Wyszczególnienie 
 

Plan na  
2020 r. 

 
Wykonanie 
za 2020 r. 

 
% 

6 : 5 

1 2 3 4 5 6 7 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.210 3.510 83,37 

 01005  Prace geodezyjno – 
urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

1.210 510 41,15 

 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

161 161 100 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

15 15 100 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

30 30 100 

4120 Składki na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Solidarnościowy 

4 4 100 

4300 Zakup usług pozostałych 500 300 60 

4390 Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i 
opinii 

500 0 - 

01095  Pozostała działalność 3.000 3.000 100 

 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

2.312 2.312 100 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

196 196 100 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

431 431 100 

4120 Składki na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Solidarnościowy 

61 61 100 

700   GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

227.235,1
9 

227.235,19 100 

 70005  Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

227.235,1
9 

227.235,19 100 

 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

98.523,19 98.523,19 100 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

3.752 3.752 100 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

17.581 17.581 100 

4120 Składki na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Solidarnościowy 

2.506 2.506 100 

4260 Zakup energii 6.296,34 6.296,34 100 

4300 Zakup usług pozostałych 84.477,57 84.477,57 100 

4430 Różne opłaty i składki 201,24 201,24 100 
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4590 Kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

13.897,85 13.897,85 100 

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.101.821 1.101.812,2
1 

99,99 

 71012  Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 

583.000 583.000 100 

 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

268.329 268.329 100 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

20.037 20.037 100 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

49.570 49.570 100 

4120 Składki na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Solidarnościowy 

7.064 7.064 100 

4300 Zakup usług pozostałych 238.000 238.000 100 

71015  Nadzór budowlany 518.821 518.812,21 99,99 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 

1.320 1.320 100 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

83.760 83.760 100 

4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

238.867 238.866,78 99,99 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

20.362 20.361,80 99,99 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

60.890 60.889,61 99,99 

4120 Składki na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Solidarnościowy 

7.872 7.871,78 99,99 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.680 1.680 100 

4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

10.560 10.559,19 99,99 

4260 Zakup energii 1.745 1.744,85 99,99 

4270 Zakup usług remontowych  5.710 5.709,70 99,99 

4280 Zakup usług zdrowotnych  453 453 100 

4300 Zakup usług pozostałych 27.485 27.480,65 99,99 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1.377 1.376,40 99,99 

4400 Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 

43.129 43.128,02 99,99 

4410 Podróże służbowe krajowe 62 61,85  99,76 

4430 Różne opłaty i składki 1.051 1.051 100 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

12.351 12.351 100 

4550 Szkolenia członków korpusu 
służby cywilnej 

147 146,58 99,71 
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750   ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

33.149,33 33.149,33 100 

 75011  Urzędy wojewódzkie  25.059 25.059 100 

 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

19.461 19.461 100 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

1.485 1.485 100 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

3.599 3.599 100 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy 
 

514 514 100 

75045  Kwalifikacja wojskowa 8.090,33 8.090,33 100 

 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

618,84 618,84 100 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.110 4.110 100 

4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

877,85 877,85 100 

4220 Zakup środków żywności 65,04 65,04 100 

4400 Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 

2.418,60 2.418,60 100 

752   OBRONA NARODOWA 4.300 0 - 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 4.300 0 - 

 
 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 0 - 

4700 Szkolenie pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

3.700 0 - 

755   WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI 

330.000 329.992,15 99,99 

 75515  Nieodpłatna pomoc prawna 330.000 329.992,15 99,99 

 2360 Dotacja celowa  z budżetu 
jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielona w 
trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku 
publicznego 

190.080 190.080 100 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

2.000 2.000 100 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

344 343,80 99,94 

4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

12.998 12.996,05 99,98 

4270 Zakup usług remontowych 4.358 4.357,25 99,99 
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4300 Zakup usług pozostałych 120.120 120.120 100 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

100 95,05 95,05 

851   OCHRONA ZDROWIA 29.630 29.406,60 99,25 

 85156  Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 

29.630 29.406,60 99,25 

 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych 
dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 

29.630 29.406,60 99,25 

852   POMOC SPOŁECZNA 6.920 6.920 100 

 85205  Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w  rodzinie 

6.920 6.920 100 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.920 6.920 100 

853 
  

POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ  

631.509,1
0 

614.388,35 97,29 

 85321  Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 

613.959,1
0 

596.838,35 97,21 

 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

287.409 285.609,85 99,37 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

8.140 8.140 100 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

57.479 54.439,62 94,71 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy 

9.617 7.104,18 73,87 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45.000 40.960 91,02 

4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

51.708,10 47.457,41 91,78 

4260 Zakup energii 10.000 9.060,19 90,60 

4270 Zakup usług remontowych  2.500 2.408,80 96,35 

4300 Zakup usług pozostałych 132.855 132.855 100 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

7.751 7.751 100 

4520 Opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

1.500 1.052,30 70,15 

85395  Pozostała działalność 17.550 17.550 100 

 3110 Świadczenia społeczne 17.550 17.550 100 

855   RODZINA 1.103.917 1.083.955,1
0 

98,19 

 85504  Wspieranie rodziny 50.220 47.943,81 95,47 
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 3110 Świadczenia społeczne 48.640 46.375,94 95,35 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

1.325 1.325 100 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

230 228,17 99,20 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy 

25 14,70 58,80 

85508  Rodziny zastępcze 740.840 727.779,11 98,24 

 3110 Świadczenia społeczne 733.580 720.613,19 98,23 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

6.093 6.050 99,29 

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

1.047 1.041,81 99,50 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy 

120 74,11 61,76 

85510  Działalność placówek 
opiekuńczo - 
wychowawczych 

312.857 308.232,18 98,52 

 3110 Świadczenia społeczne 309.787 305.181,18 98,51 

 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

2.563 2.546,87 99,37 

 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

442 441,34 99,85 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy 

65 62,79 96,60 

OGÓŁEM 3.472.691,62 3.430.368,93 98,78 

 

Powyższe dane opracowano w oparciu o sprawozdanie Rb-50-kwartalne sprawozdanie 

o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2020r. 

Realizacja wydatków uzależniona była od wysokości uruchomionej dotacji z budżetu 

państwa, w ramach zadań, na które została przyznana. Przekazane na konto Powiatu,  

a niewykorzystane środki w ramach dotacji celowych podlegały zwrotowi do Wydziału 

Finansowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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Realizacja planowanych na 2020 rok wydatków majątkowych 

Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2020 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S – Roczne 

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. 

Wykonanie planowanych na 2020 r. wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 72,31 % i wynosi 14.082.885,06 zł. W ramach 

powyższej kwoty pozyskano dotacje z innych j.s.t., dotacje ze środków budżetu UE, dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast 

pozostałe środki pozyskano z dochodów własnych. Zrealizowane wydatki zaprezentowane zostały w poniższej tabeli.  
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§ Nazwa zadania inwestycyjnego 

Jednostka 
realizująca 

zadanie 
 

Nakłady 
planowane na 

2020  
(zł) 

Wykonane 
wydatki 

majątkowe 
(zł) 

% 
8:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 
 
 
  

600 60014 6050  Przebudowy dróg – ogółem w tym: Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu 

6.027.922,66 5.959.663,36 98,87 

1) Remont – odtworzenie drogi powiatowej Nr 1513 O 
Skarbiszowice – Tułowice od skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 1717 O do m. Tułowice 

1.210.010 1.207.662,99 99,81 

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska 
– m Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 
7+560 do km 9+060 III etap 

1.121.921,18 1.121.921,18 100 

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 ul. Opolskiej 
(budowa chodnika) w m. Węgry na odc. Od przedszkola do 
Kotorskiej – II etap 

1.493.857,66 1.493.857,66 100 

5) Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg 
powiatowych nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O 
Magnuszowice – Grodków i 1509 O Magnuszowice – 
Magnuszowiczki w m. Magnuszowice – II etap 

676.277,82 676.277,82 100 

6) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703 
O w km od 054,40 do 3+926, od 4+148 do 5+185,od 5+412 
do 8+300 i od 8+345 do 10+859 polegająca na budowie 

967.770 934.274,21 96,54 
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ścieżki pieszo-rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, 
budowie odwodnienia i częściowym poszerzeniu jezdni 
w m. Łubniany 

8) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – 
Prószków w m. Domecko na długości 610 m. – opracowanie 
projektu budowlano - wykonawczego 

34.274 34.194 
wydatki 

niewygasające 

100 

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek – 
Krasiejów w m. Krasiejów ul. Brzeziny – XI etap 

16.133 10.194,30 63,19 

10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice – 
Popielów w m. Popielów ul. Wolności – opracowanie projektu 
budowlano – wykonawczego 

59.000 46.217,25 78,33 

11) Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji 
deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – 
Przywory w m. Raszowa, ul. Ozimska IV etap 

178.438 166.128,42 93,10 

12) Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O 
Zawada – DW 463 – Dobrodzień w km 6+188 w m. Turawa 
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - wypłata 
odszkodowań za przejęcie gruntów DP 1702 O i DP 1703 O - 
Gmina Łubniany 

97.170 97.170 
 

wydatki 
niewygasające  

100 

14) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce 
Opolskie – Krasiejów od km 14+780 do km 16+098 – 
opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 

40.000 38.745 96,86 

16) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1752 0 w związku 
z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Suchy Bór -  
Lędziny II etap – opracowanie Programu Funkcjonalno-
Użytkowego 

17.995 17.994,90 99,99 

18) Budowa kładki pieszo – rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 463 Dobrodzień nad rz. 
Mała Panew w m. Turawa - opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego 

46.371 46.371 
wydatki 

niewygasające 

100 

19) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O 
Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na rzece Mała 
Panew 

18.705 18.704,33 99,99 
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6060 20) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem 50.000 49.950,30 98,10 

2 852 85202 6050 1) Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie systemu ppoż 
w zamku DPS w Prószkowie 

Dom Pomocy 
Społecznej 

w Prószkowie 
 

232.023 232.022,07 99,99 

2) Wymiana dwóch wind do transportu posiłków i towarów w 
zamku siedziby DPS 

149.000 0 - 

3) Wymiana okien na parterze w zamku od strony dziedzińca 
DPS 

46.918 0 - 

6060 4) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 80.000 61.701,35 77,13 

6050 5)Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie centrali 
telefonicznej w DPS 
 

16.487 16.486,92 99,99 

6) Przebudowa muru zamkowego przy ul. Zamkowej 101.475 101.475 100 

7) Przebudowa budynku gospodarczego na obiekt do zajęć 
rehabilitacji ruchowej mieszkańców DPS w Prószkowie + 
nadzór inwestorski 

103.999 103.998,60 99,99 

6060 8) Zakup fotela kąpielowego 14.000 14.000 100 

3 700 70005 6050 1) Wykonanie dokumentacji oraz uruchomienie rezerwowego 
transformatora w stacji trafo budynku szpitala 

Starostwo 
Powiatowe 

w Opolu 

27.000 15.087,50 55,88 

710 71012 6057 
6059 

2) e-usługi elektronicznych zasobów geodezyjnych 
i kartograficznych województwa opolskiego 

6.104.013,24 1.139.248,61 18,66 

700 70005 6050 3) Wykonanie dokumentacji wymiany pozostałych dwóch 
dźwigów szpitalnych w budynku szpitala w Ozimku 

505.000 482.590,50 95,56 

750 75020 6050 5) Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej 
archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu + 
nadzór inwestorski 

75.000 73.800 98,40 

6060 6) Zakup sprzętu komputerowego(serwer FN) 32.300 32.213,70 99,73 

7) Zakup kserokopiarki (GK) 15.000 14.760 98,40 

853 85311 6050 8) Zwiększenie mocy na potrzeby planowanych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w budynku przy ul. Korczaka 1 w Tarnowie 
Opolskim 

4.000 2.870,62 71,77 
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9) Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie 
Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej + nadzór 
inwestorki + autorski 

606.000 603.428,32 99,58 

900 90008 6050 10) Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół 
w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną 

55.000 29.520 53,67 

600 60014 6050 11) Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie 
opolskim – etap III 

36.531 36.531 100 

851 85111 6300 12) Zakup sprzętu do pracowni Kolonoskopii dla Szpitala 
Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup 

10.000 9.900 99 

754 75411 6170 14) Zakup nowego samochodu specjalnego dla potrzeb KMP 
SP w Opolu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczo - 
gaśniczych 

50.000 50.000 100 

851 85111 6060 15) Zakup sprzętu medycznego 438.856 417.256 95,08 

700 70005 6050 16) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy śluzy 
sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala 
w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 + nadzór inwestorski i 
autorski 

345.209 341.501,14 98,93 

855 85510 6050 17) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Domu 
Dziecka oraz wykonanie robót budowlanych w związku 
z budową Domu Dziecka - zaprojektuj i wybuduj oraz zakup 
pierwszego wyposażenia 

13.000 12.300 94,62 

851 85111 6060 18) Zakup sprzętu medycznego w postaci eletroresektoskopu 
dla SPZOZ MSWiA w Opolu 

9.732 0 - 

700 70005 6050 19) Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w Opolu przy ul. Pużaka 53 oraz dostosowanie 
obiektu na potrzeby archiwum zakładowego 

2.010.000 2.000.816,23 99,54 

750 75019 6060 20) Zakup systemu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej 19.000 15.344,25 80,76 

600 60014 6690 21) Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 ul. Opolskiej 
(budowa chodnika) w m. Węgry na odc. Od przedszkola do 
Kotorskiej – II etap (zwrot środków) 

51.957,42 51.957,42 100 

22) Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg 
powiatowych nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O 

189,77 189,77 100 
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Magnuszowice – Grodków i 1509 O Magnuszowice – 
Magnuszowiczki w m. Magnuszowice – II etap (zwrot 
środków) 

4 853 85311 6050 1) Zakup I wyposażenia dla WTZ w Tarnowie Opolskim Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie 
w Opolu 

50.000 49.967,09 99,93 

5 855 85510 6050 1) Modernizacja systemu p – poż w obiekcie Domu Dziecka 
w Turawie 

Dom Dziecka 
w Turawie 

40.950 40.950 100 

6 855 85510 6050 1) Przebudowa kotłowni w obiekcie Domu Dziecka 
w Tarnowie Opolskim 

Dom Dziecka 
w Tarnowie 
Opolskim 

117.712 117.711 99,99 

852 85295 6050 2) Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających 
problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej - III edycja 

14.010 0 - 

7 801 80115 6050 1) Wymiana instalacji elektrycznej z instalacją oświetlenia 
ewakuacyjnego w budynkach szkoły 

Zespół Szkół 
w Tułowicach 

131.017 131.016,50 99,99 

854 85410 6050 2) Remont kapitalny sal sypialnianych, łazienek i ciągów 
komunikacyjnych wraz z wyposażeniem etap IV 

499.947 498.891,11 99,79 

801 80115 6060 3) Zakup samochodu osobowo - terenowego 119.381 119.380,50 99,99 

854 85410 6050 4) Remont budynku garaży 70.053 54.601,33 77,94 

6060 5) Zakup maszyny czyszczącej do Internatu ZS w Tułowicach 13.580 13.579,20 88,29 

8 700 70005 6050 1) Remont dachu na starym internacie Zespół Szkół 
w Prószkowie 

318.000 315.924,92 99,35 

2) Remont pochylonych cokołów przy bramach oraz 
uzupełnienie ubytków 

112.972 112.971,79 99,99 

801 80120 6050 3) Położenie wykładziny w budynku szkoły oraz wymiana 
balustrad 

89.979 89.978,20 99,99 

854 85410 6050 4) Położenie wykładzin na dwóch piętrach – w łączniku 
i schodach w internacie oraz wymiana balustrad 

124.769 124.769 100 

801 80120 6060 5) Zakup samochodu typu BUS 119.981 119.980,50 99,99 
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6) Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej 20.455 20.455 100 

700 70005 6050 7) Brukowanie terenu wokół bram zabytkowego Królewskiego 
Instytutu Pomologicznego 

51.202 51.201,05 99,99 

854 85410 6060 8) Zakup elektronicznego systemu ewidencji posiłków 12.000 11.510 95,92 

9 801 80115 
80117 
80120 
80152 

6050 1) Przebudowa wejścia głównego budynku szkoły Zespół Szkół 
w Ozimku 

106.100 106.100 100 

10 801 80120 6050 1) Modernizacja i ocieplenie dachu budynku szkoły Zespół Szkół 
w Niemodlinie 

268.016 268.015,51 99,99 

2) Modernizacja boiska szkolnego i terenów zielonych oraz 
wjazdu przy ZS w Niemodlinie 

17.220 17.220 100 

OGÓŁEM 19.476.957,09 14.082.885,06 72,31 
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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, na które 

wydatkowano łącznie 6.048.341,55 zł, co stanowi 42,95 % wydatków majątkowych 

ogółem.  Równocześnie wydatkowana kwota stanowi 98,88 % kwoty przeznaczonej 

na wydatki inwestycyjne na drogach. 

Następną znaczącą pozycją wydatków majątkowych były wydatki poniesione na 

gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.320.093,13 zł, co stanowi 

23,58% wydatków majątkowych ogółem. W ramach powyższej kwoty dokonano 

zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej na potrzeby archiwum zakładowego, 

wykonano dokumentację wymiany dwóch dźwigów szpitalnych w budynku szpitala  

w Ozimku. Ponadto opracowano dokumentację techniczną budowy śluzy sanitarnej 

dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku, co pozwoli zachować 

bezpieczeństwo pacjentów i służb medycznych w czasach epidemii. Kolejno 

przeprowadzono remont dachu i cokołów w Zespole Szkół w Prószkowie. 

Inną znaczącą pozycją wydatków majątkowych były wydatki poniesione na 

realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, na które wydatkowano kwotę 

1.139.248,61 zł, co stanowi 8,09 % wydatków majątkowych ogółem, zadanie związane 

było z realizacją projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych Województwa Opolskiego”.  

Na wydatki związane z szerokorozumianą oświatą i opieką wychowawczą 

wydatkowano 1.575.496,85 zł, tj. 11,19 % wydatków majątkowych ogółem m.in. na 

niezbędne remonty budynków szkół w Niemodlinie, Ozimku, Prószkowie i Tułowicach 

oraz internatów, działających przy Zespole Szkół w Tułowicach i Prószkowie. 

Zakupiono dwa samochody niezbędne do przewozu uczniów na rozgrywki sportowe, 

kulturalne i edukacyjne. Zakupiono również wyposażenie w postaci maszyny 

czyszczącej oraz sprzętu sportowego do siłowni wewnętrznej. Ponadto  

w trosce o zdrowie i kondycję fizyczną uczniów rozpoczęto modernizację boiska 

szkolnego i terenów zielonych przy Zespole Szkół w Niemodlinie.  

Kolejną znaczącą pozycją są wydatki w wysokości 656.260,03 zł. tj. 4,66% 

wydatków majątkowych ogółem, przeznaczone na cele związane z rehabilitacją 

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w ramach których wyremontowano  

i wyposażono pomieszczenia w budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim,  
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z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 osób 

pochodzących z terenu Powiatu  Opolskiego.  

Na ochronę zdrowia, w związku z panującą pandemią wirusa SARS CoV-2, w celu 

poprawy jakości świadczonych usług medycznych i ratowania życia pacjentów 

zakupiono sprzęt do pracowni Kolonoskopii dla Szpitala Pulmonologiczno-

Reumatologicznego w Kup, osiem aparatów do tlenowej wentylacji oraz jeden aparat 

USG. Łączne wydatki wyniosły 427.156 zł, tj. 3,03 % wydatków majątkowych ogółem.  

Znaczącą pozycję obejmują wydatki poniesione na pomoc społeczną w wysokości 

529.683,94 zł, tj. 3,76 % wydatków majątkowych ogółem. W ramach poniesionych 

wydatków zakupiono samochód służący do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 

fotel kąpielowy. Ponadto wykonano przebudowę muru zamkowego, jak też 

przebudowę budynku gospodarczego na obiekt do zajęć rehabilitacji ruchowej 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pensjonariuszy i pracowników uruchomiono system przeciwpożarowy 

w budynku zamku. 

Inwestycje związane z administracją publiczną wyniosły 136.117,95 zł, tj. 0,96 % 

wydatków majątkowych ogółem. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, 

system nagłaśniający do Sali konferencyjnej oraz wykonano dokumentację techniczną 

budynku. 

Wydatki majątkowe na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych wyniosły 

170.961 zł, tj. 1,21 % wydatków majątkowych ogółem. Wydatki dotyczyły placówek  

w Tarnowie Opolskim i Turawie oraz obejmowały modernizację obiektów. 

Jednocześnie przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej związanej  

z budową Domu Dziecka. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Opolskiego 

dofinansowano działalność KMP SP w Opolu w wysokości 50.000 zł (0,35 % wydatków 

majątkowych ogółem), z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu 

specjalistycznego, wykorzystywanego podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. 

Ostatnią pozycją wydatków majątkowych, na które przeznaczono kwotę  

w wysokości 29.520 zł, tj. 0,22 % wydatków majątkowych ogółem, są wydatki 

związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu, w ramach której 

dokonano rewitalizację zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie. 
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W porównaniu do roku 2019 wydatki przeznaczone na inwestycje wzrosły w 2020 r. 

o kwotę ogółem 4.961.207,49 zł. 

Największy wzrost kwot wydatków majątkowych odnotowano w następujących 

sferach działalności Powiatu Opolskiego, wykonującego określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

• gospodarki gruntami i nieruchomościami - wzrost wydatków inwestycyjnych  

o kwotę 2.897.761,33 zł, w związku z dokonaniem zakupu nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, remontem dachu oraz wykonaniem dokumentacji 

technicznych, związanych z wymianą dźwigów i budową śluzy dla karetek 

pogotowia; 

• transportu zbiorowego i dróg publicznych -  wzrost wydatków inwestycyjnych  

o kwotę 1.327.421,64 zł, co jest związane z ilością prowadzonych zadań, 

wynikających z konieczności przebudowy, rozbudowy dróg powiatowych  

i budowy ciągów pieszo-rowerowych, mających wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Powiatu Opolskiego. Źródłem 

zwiększonych nakładów inwestycyjnych są środki pochodzące z nadwyżki 

budżetowej z lat ubiegłych; 

• pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - wzrost wydatków 

inwestycyjnych o kwotę 622.266,03 zł związany był z koniecznością adaptacji 

budynku na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej, gdzie pomoc i możliwość 

rozwoju osobistego znajdą osoby niepełnosprawne; 

• edukacji publicznej i opieki wychowawczej - wzrost wydatków inwestycyjnych  

o kwotę 736.490,31 zł związany jest z podniesieniem jakości i standardów 

nauczania w placówkach oświatowych Powiatu Opolskiego oraz zwiększeniem 

ich atrakcyjności i konkurencyjności na tle innych jednostek oświatowych spoza 

terenu Powiatu; 

• ochrony zdrowia - wzrost wydatków inwestycyjnych o kwotę 384.560,80 zł.  

W związku ze stanem wyższej konieczności spowodowanym zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszony przez 

Światową Organizację Zdrowia stan pandemii, a w tym także stan epidemiczny 

w Polsce wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), Zarząd Powiatu Opolskiego postanowił 
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zwiększyć wydatki na służbę zdrowia, mając na uwadze życie i zdrowie 

obywateli; 

• piecza zastępcza - wzrost wydatków inwestycyjnych o kwotę 123.379,50 zł, 

spowodowany koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo – 

wychowawczych do obowiązujących standardów. 

 

Największy spadek kwot wydatków majątkowych odnotowano w następujących 

sferach działalności Powiatu Opolskiego, wykonującego określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

• działalności usługowej o kwotę 666.046,33 zł; 

• administracji publicznej o kwotę 89.404,05 zł; 

• pomocy społecznej o kwotę 211.563,21 zł; 

• gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 163.658,53 zł. 

Ograniczenie wydatków o kwotę ogółem 1.130.672,12 zł związane jest z wysokością 

nakładów inwestycyjnych ponoszonych w poprzednich latach na ww. sfery 

działalności. Biorąc pod uwagę racjonalną, systematyczną i długofalową politykę, 

Zarząd Powiatu Opolskiego postanowił zwiększyć nakłady inwestycyjne w sferach 

działalności obejmującej potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. 

Wykazane w kol. 8 wykonane wydatki majątkowe obejmują również wydatki 

niewygasające w kwocie ogółem 177.735 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana 

do 30.06.2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki niewygasające 

ujmowane są w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 

2020 r.  
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Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2020 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 2020 r. 

% 
7:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 600 60014 2310 Utrzymanie i 
modernizacja dróg w 
ciągu dróg 
powiatowych w tym : 

277.000 276.992,71 99,99 

Urząd Gminy 
Ozimek  

80.000 80.000 100 

Urząd Gminy 
Niemodlin  

130.000 129.992,71 99,99 

Urząd Gminy Murów 67.000 67.000 100 

2 750 75020 2310 Zadania powierzone 
gminom na 
podstawie 
porozumień 
w zakresie nadzoru 
nad melioracjami 
szczegółowymi 
i spółkami wodnymi 

6.452 6.452 100 

1) Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

3.226 3.226 100 

2) Urząd Gminy 
Turawa 

3.226 3.226 100 

75095 2710 Udzielenie pomocy 
finansowej Gminie 
Niemodlin, 
z przeznaczeniem na 
przyznanie wsparcia 
pogorzelcom 
zamieszkałym  na 
terenie Gminy 
Niemodlin 

60.000 60.000 100 

3 853 85333 2320 Dofinansowanie 
działalności bieżącej 
Powiatowego Urzędu 
Pracy dla powiatu 
prowadzącego – 
Urząd Miasta Opole 

2.075.000 2.075.000 100 

4 855 85508 2320 Koszt pobytu dzieci z 
terenu Powiatu 
Opolskiego 
w rodzinach 
zastępczych na 

449.727 414.453,91 92,16 
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terenie innych 
powiatów  

1) Urząd Miasta 
Opola 

162.640 155.024,15 95,32 

2) Powiat Nyski  16.700 16.656 99,74 

3) Powiat 
Kędzierzyńsko - 
Kozielski  

10.929 10.331,56 94,53 

4) Powiat Kępiński 6.338 6.312 99,59 

5) Powiat Oleski  10.860 10.860 100 

6) Powiat 
Bełchatowski 

75.748 65.665,16 86,69 

7) Powiat Brzeski 25.000 16.656 66,62 

8) Powiat 
Kluczborski 

12.650 12.624 99,79 

9) Powiat Prudnicki 60.150 58.345,04 97 

10) Powiat 
Nowosądecki 

12.650 9.468 74,85 

11) Powiat 
Krapkowicki 

28.250 25.248 89,37 

12) Powiat Katowicki 8.850 8.328 94,10 

13) Powiat 
Ostrzeszowski 

6.312 6.312 100 

14) Powiat 
Lubliniecki 

12.650 12.624 99,79 

5 855 85510 2320 Koszt pobytu dzieci z 
terenu Powiatu 
Opolskiego 
w placówkach 
opiekuńczo 
wychowawczych na 
terenie innych 
powiatów 

277.600 272.563,92 98,19 

1) Powiat 
Namysłowski 

167.400 167.342,34 99,97 

2) Urząd Miasta 
Opola 

4.000 0 ----- 

3)Powiat Głubczycki 106.200 105.221,58 99,08 

6 900 90026 2710 Wywóz i utylizacja 
nielegalnie 
zgromadzonych 
odpadów 
niebezpiecznych w 
gminie Niemodlin 

50.000 50.000 100 

7 921 92116 2330 Powierzenie 
Zarządowi 
Województwa 
Opolskiego zadań w 
zakresie 

55.000 55.000 100 
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prowadzenia 
Powiatowej Biblioteki 
Publicznej 

Ogółem 3.250.779 3.210.462,54 98,76 

 
II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 

Lp. 
Dzi
ał 

Rozdzi
ał 

§  Nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Wykonanie  
za 2020 r. 

% 
7:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 755 75515 2360 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 

190.080 190.080 100 

2 852 85220 2360 Dotacja dla organizacji 
pozarządowej na 
finansowanie pobytu osób 
skierowanych do domu 
samotnej matki 

31.620 0 - 

3 853 85311 2810 WTZ w Tarnowie Opolskim 7.600 7.600 100 

4 853 85311 2820 WTZ w Siołkowicach 
Starych – CARITAS 
DIECEZJI OPOLSKIEJ 

68.320 68.320 100 

5 900 90005 2830 Dofinansowanie do zakupu 
pieców 

117.000 117.000 100 

 Ogółem 414.620 383.000 92,37 

 

 

2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji 
Kwota 
dotacji 

Wykonanie  
za 2020 r. 

% 
7:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

801 

80102 2540 
Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa Specjalna w 
Kup 

2.295.033 2.294.936,92 99,99 

2 80121 2540 
Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące 

259.307 254.288,21 98,06 
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Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2020 r. 

przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na 

poszczególne zadania. Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie 

8.732.543 zł, a ich realizacja wynosi 8.654.563,81 zł (99,11 %). 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 
majątko

we 
Wynagrodz

eń 
statutow

e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

600 60014 2710 100.000 100.000 100.000 ----- 100.000 ----- 

6300 512.770,2
1 

512.770,2
1 

----- ----- ----- 512.770,
21 

6610 70.709,59 70.709,59 ----- ----- ----- 70.709,5
9 

710 71012 6629 242.103,7
9 

242.103,7
9 

----- ----- ----- 242.103,
79 

Towarzystwa „Razem w 
Przyszłość” w Stobrawie 

3 80134 2540 

Niepubliczna Szkoła 
Przysposabiająca do Pracy 
w Kup Niepubliczna Szkoła 
Branżowa I stopnia w Kup 

1.249.193 1.248.360,01 99,93 

4 80195 2540 
Zespół Szkół 
Niepublicznych 
Specjalistycznych w Kup 

9.797 9.796,82 99,99 

5 852 85202 2580 

Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Pielęgniarek III Reguły 
Św. Franciszka w 
Dobrzeniu Wielkim  

146.820 146.820 100 

6 854 85420 2540 
Niepubliczny Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w 
Stobrawie 

1.106.994 1.106.899,31 99,99 

Ogółem 5.067.144 5.061.101,27 99,88 
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6639 36.831,24 36.831,24 ----- ----- ----- 36.831,2
4 

8505 85508 2320 514.164,3
9 

514.164,3
9 

514.164,
39 

----- 514.164
,39 

----- 

855 855100 2320 234.162,4
1 

234.162,4
1 

234.162,
41 

----- 234.162
,41 

----- 

OGÓŁEM 
1.710.741

,63 
1.710.741

,63 
848.326,

80 
----- 848.326

,80 
862.414,

83 

 

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 10.225,95 10.225,95 10.225,95 7.560 344,40 2.321,55 

801 80120 2120 43.296 43.296 43.296 ----- 43.296 ----- 

80195 2120 118.419,91 118.419,91 118.419,91 118.119,91 300 ----- 

OGÓŁEM  171.941,86 171.941,86 171.941,86 125.679,91 43.940,40 2.321,55 
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I. Wnioski końcowe. 

Dział 
Rozdzia

ł 
§ Tytuł Plan Wykonanie 

% 
6 : 5 

1 2 3 4 5 6 7 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.100.000 2.116.075,4
3 

192,37 

 70005  Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

1.100.000 2.116.075,4
3 

192,37 

 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie i służebności 

5.000 5.207,82 104,16 

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości 

980.000 1.207.360,5
4 

123,20 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

25.000 43.677,80 174,71 

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności 

40.000 50.574,85 126,44 

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

10.000 801.512 8.015,1
2 

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za 
przejęte nieruchomości pod 
inwestycje celu publicznego 

10.000 - - 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30.000 7.742,42 25,81 

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ----- 61 ---- 

 71015  Nadzór budowlany ----- 61 ----- 

 0970 Wpływy z różnych dochodów ----- 61 ----- 

853   POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

14.000 19.435 138,82 

 85321  Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 

14.000 19.435 138,82 

 0690 Wpływy z różnych opłat 14.000 19.435 138,82 

OGÓŁEM 1.114.000 2.135.571,4
3 

191,70 

 

1. W ramach wykonanych dochodów, wynikających ze sprawozdania RB-27ZZ 

„Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
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samorządu terytorialnego ustawami” w wysokości 2.135.571,43 zł potrącono 

kwotę 572.526,59 zł, która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód 

Powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.056.983,16 zł, 

a nadpłaty wyniosły 21.084,48 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 2020 r. wynosi 

2.388.348,32 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 2.036.711,94 zł (85,28 

%), należności niewymagalne w kwocie 351.636,38 zł (14,72 %). Jednocześnie 

należność w wysokości 1.767,60 zł rozłożono na raty, co w sprawozdaniu 

prezentowane jest jako udzielona pożyczka długoterminowa. Środki pieniężne 

kształtują się na poziomie 20.462.355,70 zł, kwota ta obejmuje środki na 

rachunkach bankowych, środki w drodze z jednostek organizacyjnych powiatu 

oraz należne udziały w PDOOF i PDOOP. 

Należności wymagalne w kwocie 2.036.711,94 zł obejmują należności nw. 

jednostek organizacyjnych powiatu: 

➢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Opolskiego – 

2.971,66 zł z tytułu grzywien, 

➢ Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – 2.251,14 zł z tyt. opłat i kar za zajęcie 

pasa drogowego oraz kar umownych, 

➢ Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – 22.903,35 zł – z tytułu kar umownych, 

odpłatności i kosztów postępowania sądowego, 

➢ Dom Dziecka w Turawie – 7.311,78 zł z tyt. odpłatności za pobyt w placówce, 

➢ Zespół Szkół w Tułowicach – 25.590,05 zł – wierzytelności w sądzie dot. 

kosztów energii elektrycznej, odpłatność za posiłki i noclegi, 

➢ Zespół Szkół w Prószkowie - 80.755,94 zł – najem lokali, odpłatność za posiłki 

i noclegi oraz odsetki od zaległości, 

➢ Zespół Szkół w Ozimku – 8.281,14 zł – najem lokali, 

➢ Zespół Szkół w Niemodlinie – 26.757,13 zł – najem lokali, 

➢ Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota ogółem 1.859.889,75 zł w tym: 

• 43.707,44 zł – opłaty za czynności geodezyjne, 

• 119.637,20 zł – opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu 

Państwa, 
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• 15.221,25 zł -  czynsz za lokale użytkowe, 

• 43.977,39 zł – z tytułu kar i pozostałych opłat, 

• 376,93 zł – opłaty z tytułu demontażu pojazdu, 

• 13.072,50 zł – koszty sądowe, komornicze, 

• 1.583.921,28 zł – opłaty komunikacyjne (przechowywanie pojazdów na 

parkingu strzeżonym), 

• 26.375,76 zł - należność od dłużnika (byłej głównej księgowej w Suchym 

Borze) na mocy wyroku Sądu, 

• 13.600 zł - należność od dłużnika na mocy wyroku Sądu. 

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” jednostki samorządu terytorialnego 

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. – wysokość zobowiązań 

ogółem wynosi 482.885,92 zł, w tym kwota zobowiązań w wysokości 482.759,44 zł 

dotyczy zobowiązań długoterminowych Powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu  

w kwocie 7.000.000 zł oraz kwota 126,48 zł dotyczy zobowiązań wymagalnych  

z tytułu dostaw towarów i usług. 

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 482.759,44 zł oraz kwota zobowiązań wymagalnych w kwocie 

126,48 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. – 20.074.774,57 zł w tym m.in: 

• środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego 

roku – 1.294.127 zł, 

• środki niewykorzystanych dotacji – 701,33 zł, 

• dotacja z tytułu realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka – II etap” w kwocie 

47.645,10zł, 

• dotacja z tytułu realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka – III etap” w kwocie 

14.010zł, 
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• dotacja z tytułu realizacji projektu „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w 

powiecie opolskim – etap II” w kwocie 20.196,88 zł, 

• stan środków na wydatki niewygasające 236.149 zł, 

• „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” w kwocie 3.960.315 zł. 

6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ 

deficycie j.s.t.” za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. stwierdza się : 

1) planowane wielkości budżetu Powiatu bilansują się zgodnie z zasadą:  

„dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody” 

2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami 

ogółem wynosi 2.304.090,97 zł i stanowi nadwyżkę budżetu Powiatu Opolskiego 

za 2020 r. 

3) rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r. dokonuje się w oparciu 

o nw. elementy: 

• wykonane dochody   + 92.117.134,09 

• wykonane przychody  + 18.372.134,47 

• wykonane wydatki     89.813.043,12 

• wykonane rozchody       724.137,84 

Wolne środki    19.952.087,60 

 

Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2020 r., w wysokości 

482.759,44 zł oraz skumulowaną nadwyżkę w wys. 19.469.328,16 zł, z czego 

12.656.534,44 zł już zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2021 rok na etapie 

projektu, na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 12.173.775 zł oraz na 

pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 482.759,44 zł. W skład nadwyżki 

wchodzą niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów  

i wydatków nimi finansowanych, w związku z szczególnymi zasadami wykonania 

budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.098.054,79 zł. 

Różnica pomiędzy stanem środków na rachunku bieżącym, a rozliczeniem budżetu 

za 2020r. wynosi 122.686,97 zł. 
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VII. STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU 
 

1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

Powiat Opolski zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym swoje zadania  

i obowiązki wykonuje przy pomocy Starostwa Powiatowego. 

Główna siedziba Starostwa znajduje się w Opolu, ul 1 Maja 29,  dwa Wydziały 

mieszczą się w Opolu, ul. pl. Wolności 7-8, jeden Wydział Opole, ul. Książąt Opolskich 

27 oraz jeden Wydział w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7/8. 

W skład Starostwa Powiatowego w Opolu wchodzi 9 wydziałów. 

Zatrudnienie w Starostwie  Powiatowym w Opolu w roku 2020 wynosiło  

155 osób.  

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 starostwa,  

jednostek  organizacyjnych Powiatu Opolskiego. 

Najważniejszym zadaniem wydziału jest obsługa organizacyjna i kancelaryjna 

starostwa, prowadzenie archiwum zakładowego, obsługa sekretariatu. 

Przyjęcia i wysyłka korespondencji opiera się na  systemie  kancelaryjnym 

mieszanym  polegającym na przyjmowaniu pism pocztą tradycyjną i elektroniczną oraz  

przesyłanie ich również drogą elektroniczną do poszczególnych wydziałów wraz  

z jednoczesnym przekazywaniem  wersji papierowej tych pism.  

W roku 2020 przyjęto pocztą 26.785 pism w formie korespondencji tradycyjnej.  

 

Liczba przesyłek przyjętych 
  

Rok Pocztą tradycyjną Pocztą elektroniczną 
(i przesłanych do 
wydziałów) 

2018 14.260   2.138 

2019 16.189   2.704 

2020 26.785 17.366 
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Liczba przesyłek wysłanych 
 
Rok Pocztą tradycyjną Pocztą elektroniczną  

poprzez e-puap 

2018 12.240      675 

2019 16.189   1.883 

2020 26.785   4.565 

 
 

W związku z rozwojem usług elektronicznych pracownicy Wydziału 

potwierdzali wszystkim chętnym, w mieszkańcom Powiatu Opolskiego tzw. „profil 

zaufany”, który jest elektronicznym podpisem umożliwiającym składanie wniosków 

drogą internetową do podmiotów publicznych.  

 

Rok   2018 2019 2020 

Ilość założonych profili    233   231   408 

 

Jednym z zadań wydziału jest przyjmowanie skarg, wniosków oraz petycji. 

Porównując rok 2020 do roku 2019 należy zauważać tendencję spadkową               

w przyjmowaniu ilości  skarg na działalność urzędu, przyjęto również mniej petycji. 

Lp. Sprawa Rok 

2019 

Rok 2020 

1 

 

 

 

 

Skargi 

Z tego:  

  - wycofane 

  - nie rozpatrzone z powodu formalnych 

  - bezzasadne 

  - zasadne 

6 

 

1 

- 

5 

- 

  5 

 

- 

- 

4 

1 

2 Wnioski 1 - 

3 Petycje 8 3 
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2. WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 

 

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, 

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. 
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3. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska realizuje rządowe zadana zlecone 

z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz Wydział Ochrony 

Środowiska wykonujące zadania organu ochrony środowiska.  

Do Zadań Wydziału w zakresie budownictwa należy przede wszystkim:  

1. Udzielanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych, przenoszenie wyżej wymienionych pozwoleń na rzecz innych osób, 

2. Przyjmowanie zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, 

zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie. 

4. Dokonywanie uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków w przypadkach 

dotyczących obiektów podlegających ochronie lub będących zabytkami. 

5. Wynikające z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących 

do właściwości Zarządu i Starosty, a w szczególności związanych  

z 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. 

 

 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 latami   2018 - 2020.  

 

Tabela 1. Ilość ogólna wniosków wpływająca do Wydziału Budownictwa 

Lp. X ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 

1 POZWOLENIA NA 

BUDOWĘ 

1456 1722 2014 

2 POZWOLENIA NA 

ROZBIÓRKĘ 

68 85 81 

3 ZRID 8 3 9 

4 ZGŁOSZENIA 967 986 1014 
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5 ODSTĘPSTWO OD 

WARUNKÓW TECH.-

BUD. 

8 10 13 

6 SAMODZIELNOŚĆ 

LOKALI 

58 77 51 

7 INNE SPRAWY 374 528 543 

8 WYDANE DZIENNIKI 

BUDOWY 

1065 1370 1473 

źródło: opracowanie własne 

 

Obserwuje się systematyczny wzrost liczby wniosków, jak i liczby zgłoszeń oraz 

spraw innych. Porównując liczbę wniosków o pozwolenie na budowę w 2019 i 2020 

roku widać wyraźną tendencję wzrostową (w 2020 roku wpłynęło o ok. 780 więcej 

wniosków niż w 2017 roku). 

Sumując liczbę pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń w poszczególnych latach, 

dzieląc ich ilość przez liczbę pracowników merytorycznych w danym roku, wykazano, 

iż w 2020 roku na jednego pracownika merytorycznego przypadało ok. 336 spraw. 

Stanowi to wzrost o ok. 40 % w stosunku do lat poprzednich. 

 

Rysunek 1. Przyrost liczby wniosków pozwolenia na budowę 

 
źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 2. przedstawia w sposób szczegółowy rozstrzygnięcia wpływających 

wniosków. Pozwolenia pozytywne obejmują również pozwolenia zmiany decyzji oraz 

100%
118%

140%
160%

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020

POZWOLENIA NA BUDOWĘ
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przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę. Obserwuje się wzrost liczby 

pozytywnych decyzji.  

 

 

Tabela 2. Pozwolenia na budowę 

 

 2017 2018 2019 2020 

pozwolenia 

pozytywne 
1114 1303 1537 1650 

decyzje 

odmowy 
17 15 30 20 

umorzenia 77 121 122 129 

bez 

rozpatrzenia 
6 6 9 17 

odwołania 4 5 9 9 

przekazane do 

innego urzędu 
7 4 12 16 

wygaszenia 

decyzji 
6 2 12 14 

źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 3. Przyrost liczby pozwoleń pozytywnych 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 3. Zgłoszenia 

 2017 2018 2019 2020 

przyjęte 869 896 895 945 

sprzeciw 53 40 45 107 

odwołania 10 5 2 5 

100%
116%

138%
148%

2017 2018 2019 2020

pozwolenia pozytywne
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zaświadczenia 70 83 120 185 

nie wymaga 

zgłoszenia 
27 29 42 56 

przekazanie do 

innego organu 
- 2 4 14 

źródło: opracowanie własne 

 

W zakresie ochrony środowiska Wydział realizował przede wszystkim zadania: 

1. Wydawanie decyzji, pozwoleń w tym pozwoleń zintegrowanych, przyjmowanie 

zgłoszeń, prowadzenie wykazów, dokonywanie kontroli w sprawach dotyczących 

ochrony środowiska. 

2. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

terenów, na których występują te ruchy, jak również ich rejestrowanie. 

3. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 

4. Nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych. 

5. Zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu 

lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nadzorowanie ich 

wykonania oraz ich zatwierdzanie. 

6. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany gruntów leśnych na rolne. 

7. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. 

8. Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie 

przepisów prawa Unii Europejskiej. Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. 

9. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych. 

10. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu 

wykorzystania ciepła ziemi. 

11. Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. 

W 2020 r. Zarząd Powiatu Opolskiego przyjął, podpisał i rozliczył 39 umów (w 

2019 r. 30 umów, w 2018 r. 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. Dotacje zostały udzielone w wysokości 3000 zł  mieszkańcom gmin:  
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Rok 2019 Rok 2020 

Liczba 
umów 

gmina Liczba 
umów 

gmina Liczba 
umów 

4 Chrząstowice 2 Chrząstowice 15 

5 Dąbrowa 2 Dąbrowa 5 

1 Dobrzeń Wielki 1 Dobrzeń 
Wielki 

- 

6 Komprachcice 2 Komprachcice 2 

6 Łubniany - Łubniany 3 

- Murów - Murów - 

1 Niemodlin 4 Niemodlin 2 

- Ozimek 1 Ozimek - 

2 Popielów - Popielów 1 

- Prószków - Prószków - 

2 Tarnów Opolski 7 Tarnów 
Opolski 

8 

6 Tułowice 9 Tułowice 1 

- Turawa 2 Turawa 2 

 
 

W pozostałym zakresie obejmującym kompetencje Wydziału, przeprowadzono niżej 

wymienione procedury: 

 

1. Wydawanie kart wędkarskich i wtórników kart wędkarskich: 

2019 2020 

385 280 

 

2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb: 

2019 2020 

103 48 

 

2. Społeczna Straż Rybacka: 

2019 2020 

1 sprawa  - nadanie 

uprawnień 12 strażnikom 

SSR 

3 sprawy  - nadanie 

uprawnień 14 strażnikom 

SSR 

 

3. Pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji (pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów): 

2019 2020 

6 spraw 14 spraw 

 

 

4. Zezwolenia na prowadzenie odzysku unieszkodliwiania, zbierania: 

2019 2020 

6 spraw 22 sprawy 
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5. Zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac 

hydrogeologicznych: 

2019 2020 

1 sprawa 2 sprawy 

 

6. Wydawanie, wygaszanie  koncesji na wydobywanie kopalin: 

2019 2020 

3 sprawy 2 sprawy 

 

7. Analiza wykonawstwa prac w zakresie geologii surowcowej: 

2019 2020 

8 spraw 16 spraw 

 

8. Zatwierdzanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin:  

2019 2020 

1 sprawa 1 sprawa 

 

9. Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych: 

2019 2020 

6 spraw 2 sprawy 

 

10. Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych: 

2019 2020 

4 sprawy 8 spraw 

 

11. Zatwierdzanie projektów prac geologiczno – inżynierskich: 

2019 2020 

2 sprawy 3 sprawy 

 

12. Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich: 

2019 2020 

3 sprawy 4 sprawy 

 

13. Inne prace geologiczne (uzgodnienia wz + zgłaszanie projektów robót geologicznych 

na wykonanie otworów w celu wykorzystania ciepła Ziemi): 

2019 2020 

143 sprawy 218 spraw 

 

14. Uzgodnienia w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: 

2019 2020 

66 spraw 58 spraw 

 

15. Zezwolenia na utrzymanie chartów i ich mieszańców:  

2019 2020 

2 sprawy 3 sprawy 
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16. Powierzenie realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej:  

2019 2020 

3 sprawy 7 spraw 

 

17. Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej: 

2019 2020 

165 spraw 143 sprawy 

 

 

Ekwiwalenty: 18 spraw 

Decyzje RDLP w Katowicach – 11 spraw 

Świadectwa legalności pozyskiwania drewna 159 spraw 

 

18. Analizy z zakresu ochrony środowiska 

2019 2020 

4 sprawy 1 sprawa 

 

19. Administrowanie łowiectwem: 

2019 2020 

9 spraw 12 spraw 

 

20. Ochrona roślin, zieleni, zadrzewień: 

2019 2020 

142 sprawy 164 sprawy 

 

21. Przeznaczenie gruntów rolnych na leśne i leśnych na rolne: 

2019 2020 

6 spraw 4 sprawy 

 

22. Informacja o środowisku i jego ochronie (Zaświadczenia EP): 

2019 2020 

1296 spraw 1621 spraw 

 

23. zgłoszenia eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia: 

2019 2020 

65 spraw 64 sprawy 

 

24. Informacje dotyczące pozwoleń zintegrowanych: 

2019 2020 

4 sprawy - 

 

25. Pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza: 

2019 2020 

10 spraw 6 spraw 

 

 

 



104 
 

26. Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza: 

2019 2020 

13 spraw 14 spraw 

 

27. Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji i monitorowania wielkości 

emisji: 

2019 2020 

4 sprawy, w tym 1 decyzja 

zatwierdzająca plan 

metodyki monitorowania 

3 sprawy 

 

28. Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, w tym pozwolenia na emitowanie hałasu 

do środowiska: 

2019 2020 

4 sprawy 2 sprawy 

 

29. Pomiary emisji hałasu: 

2019 2020 

- 1 sprawa 

 

30. Rejestr zwierząt podlegających ochronie na podstawie umów międzynarodowych: 

2019 2020 

26 spraw 66 spraw 

 

31. Inne sprawy dot. ochrony powietrza i hałasu: 

2019 2020 

11 spraw 24 spraw 

 

32. Inne sprawy dot. informacji o środowisku i jego ochronie: 

2019 2020 

46 spraw 41 spraw 

 

33. Decyzje ustalające wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji 

instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać  

na środowisko: 

2019 2020 

2 sprawy - 

 

34. Rejestr średnich źródeł spalania MCP: 

2019 2020 

8 spraw - 
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4. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 

Wydział Komunikacji  prowadzi obsługę mieszkańców powiatu opolskiego   

w zakresie: rejestracji pojazdów, uprawnień kierowców, transportu drogowego, 

zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz usuwania pojazdów  

z dróg. Pracownicy Wydziału Komunikacji realizują też czynności kontrolne 

przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących ośrodki szkolenia 

kierowców oraz stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu.  

W 2020 roku personel naszego wydziału dokonał rejestracji ogółem 8 925 

pojazdów (w tym 2 967 z zagranicy), wydał 12 840 dowodów rejestracyjnych oraz  

2 969 praw jazdy.  

Na koniec 2020 r. na terenie powiatu opolskiego zarejestrowanych było ogółem 

138 794 pojazdów (przyrost o 2 896 w porównaniu z rokiem poprzednim), Do 

podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy także przyjmowanie zgłoszeń 

sprzedaży oraz wyrejestrowania pojazdów. W ostatnim roku z ewidencji 

wyrejestrowano 1 429 pojazdów z powodu przekazania ich do stacji demontażu,  

a także w związku z ich zarejestrowaniem za granicą. 

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) opiniowanie proponowanych rozkładów jazdy na liniach komunikacyjnych; 

7) organizowaniem publicznego transportu zbiorowego.  

 

Na terenie powiatu opolskiego w 2020 roku usunięto z drogi 72 pojazdy. 
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Szczegółowe dane, dotyczące obsługi mieszkańców przedstawia poniższa tabela:  

ROK 2020 

RODZAJ ZAŁATWIANYCH SPRAW Ilość spraw (w szt.) 

WYDANE DECYZJE O REJESTRACJI POJAZDU 10 011 

WYDANE DECYZJE O CZASOWEJ REJESTRACJI 

POJAZDU 

11 110 

WYDANE DOWODY REJESTRACYJNE 12 840 

WYDANE KARTY POJAZDU 5 263 

WYDANE DECYZJE O WYREJESTROWANIU POJAZDU 1 429 

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DOWODZIE 

REJESTRACYJNYM 

7 794 

ZAWIADOMIENIA O NABYCIU POJAZDÓW 810 

ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU 6 351 

DECYZJE O NABICIU NUMERÓW ORAZ WYKONANIU 

TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ 

47 

UTWORZONE PROFILE PKK 1 700 

PRZEKAZANE AKTA KIEROWCY (DO INNEGO 

URZĘDU) 

289 

WYDANE PRAWA JAZDY 2 969 

WYDANE PRAWA JAZDY MIĘDZYNARODOWE 74 

COFNIĘCIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA 

POJAZDAMI 

231 

PRZYWRACANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA 

POJAZDAMI PO COFNIĘCIU 

45 

ZAKAZY PROWADZENIA POJAZDÓW 191 

ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY 300 

ZWROT PRAWA JAZDY PO ZATRZYMANIU 265 

WYDANE ZEZWOLENIA NA POJAZDY 

UPRZYWILEJOWANE 

50 

WYDANE UPRAWNIENIA, SKREŚLENIA Z EWIDENCJI 

ORAZ NADZÓR I KONTROLA NAD OŚRODKAMI 

SZKOLENIA KIEROWCÓW 

89 

WYDANE UPRAWNIENIA, SKREŚLENIA Z EWIDENCJI 

ORAZ NADZÓR NAD INSTRUKTORAMI NAUKI JAZDY I 

WYKŁADOWCAMI 

160 

INNE SPRAWY Z ZAKRESU REJESTRACJI POJAZDÓW 

(WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE DANYCH, 

ZAŚWIADCZENIA, ZASTRZEŻENIA KOMORNICZE ITP.) 

1 841 

WYDANE LICENCJE I ZEZWOLENIA NA TRANSPORT 

DROGOWY ORAZ NADZÓR I KONTROLA NAD 

PRZEWOŹNIKAMI 

212 

WYDANE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE 

ORAZ NADZÓR I KONTROLA NAD PRZEWOŹNIKAMI 

38 
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WYDANE ZEZWOLENIA NA POJAZDY 

NIENORMATYWNE 

50 

UZGODNIENIA PRZEBIEGU LINII KOMUNIKACYJNYCH 68 

NADZÓR I KONTROLA NAD STACJAMI KONTROLI 

POJAZDÓW ORAZ WYDAWANIE I COFANIE 

UPRAWNIEŃ DIAGNOSTOM 

63 

ZARZĄDZANIE RUCHEM NA DROGACH 557 

USUWANIE POJAZDÓW Z DROGI 72 

RAZEM 64 919 

 

Liczba spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy 

realizowanych przez Wydział Komunikacji w 2020 roku zmalała w porównaniu do roku 

2019, na co wskazują poniższe wykresy. Natomiast znacząco wzrosła liczba 

pozostałych spraw załatwianych drogą korespondencyjną z 817 w 2019 roku do 1 841 

w roku 2020. Pracownicy Wydziału Komunikacji w 2020 roku przyjęli też 810 

zawiadomień o nabyciu pojazdów, które w latach ubiegłych nie były zgłaszane przez 

właścicieli pojazdów.  
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5. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

Do obowiązków Wydziału należała realizacja poszczególnych zadań Powiatu, 

między innymi:  

1. 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;  

2. prowadzeniem baz danych oświatowych; kierowaniem uczniów do szkół 

specjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych. 

3. prowadzeniem spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczyciela. 

4. realizacja założeń Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami (sprawozdania 

z realizacji Programu). 

5. koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej, zadań obronnych, kwalifikacji 

wojskowej i akcji kurierskiej,  

6. prowadzenie bazy danych sił i środków powiatu opolskiego ARCUS-2005,  

7. realizacja przedsięwzięć zgodnie z rocznym planem działania w zakresie obrony 

 cywilnej,  

8. udział w treningach krajowych, wojewódzkich systemu powszechnego ostrzegania 

wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza,  

9. udział powiatowych elementów wojewódzkiego SWO i SWA w przygotowaniu 

i przeprowadzeniu treningu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń  i Alarmowania,  

10. organizacja narad i szkolenia pracowników Starostwa z udziałem przedstawicieli 

urzędów gmin z zagadnień obrony cywilnej i spraw obronnych realizowanych na 

obszarze powiatu. 

11. zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 

12. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na 

potrzeby zarządzania kryzysowego. W 2020 roku było 17 zdarzeń wymagających 

interwencji dyżurnego poza godzinami pracy Starostwa, 

13. zabezpieczenie stałej łączności radiotelefonicznej oraz elektronicznej ze służbami, 

inspekcjami, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz urzędami miast i gmin 

powiatu, zabezpieczenie możliwości wideokonferencji z WCZK,  
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14. bieżący monitoring zagrożeń we współdziałaniu ze służbami i inspekcjami 

powiatowymi, przekazywanie ostrzeżeń i komunikatów  meteorologicznych, 

komunikatów o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu 

zawieszonego, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu. 

 

Monitoring zdarzeń w powiecie opolskim – współdziałanie z KM PSP w Opolu 

w 2020 r. 

 

Monitoring bezpieczeństwa w powiecie opolskim – współdziałanie z KM Policji  

w Opolu. Stan zagrożenia przestępczością kryminalną w powiecie opolskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. sporządzanie raportów dobowych i doraźnych powiatu opolskiego w systemie 

Centralnej Aplikacji Raportującej do WCZK i RCB,  

16. informowanie o przerwach nieplanowanych w dostawach energii elektrycznej na 

terenie powiatu, 
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17. organizacja szkolenia pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu 

z zagadnień zarządzania kryzysowego. 

18. udzielanie pomocy kombatantom i osobom represjonowanym w otrzymaniu 

niektórych świadczeń, m.in. opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych. W 2020 roku 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z inicjatywy Starosty Opolskiego 

przedstawiciele Zarządu Powiatu Opolskiego odwiedzili kombatantów w miejscu 

zamieszkania i wręczyli im okolicznościowe paczki wraz z życzeniami. Spotkania te 

realizowane były w związku z sytuacja epidemiczną w ścisłym reżimie sanitarnym 

i należy zaznaczyć, że były nie tylko przejawem uznania lecz również znakomitą 

okazją do zapoznania się z sytuacją życiową kombatantów, którzy w większości 

mieszkają w rodzinach i korzystają z ich opieki. 

19. wydawanie i uzgadnianie zezwoleń na imprezy na drogach gminnych 

i powiatowych;  

20. uzgadnianie organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez religijnych na 

drogach powiatowych.  

21.  prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych  

22. monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia, opracowywanie, realizacja 

oraz ocena programów zdrowotnych;  

23.  opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

24. przeprowadzanie procedury konkursowej na realizację zadań z zakresu kultury 

i sztuki oraz kultury fizycznej ; 

25. koordynowanie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych  

o zasięgu powiatowym oraz współpraca z placówkami działającymi na terenie Powiatu. 

26. koordynowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym 

prowadzenie kancelarii niejawnej.  

27. koordynowanie spraw związanych z ochroną zdrowia psychicznego. 

28. organizowanie kwalifikacji wojskowej.  

29. Opracowuje się i aktualizuje:  

1) Plan operacyjny funkcjonowania powiatu opolskiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,  

2) Plan Akcji Kurierskiej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Opolu, 

3) Dokumentację Punktu Kontaktowego HNS Starosty Opolskiego - dla potrzeb 

realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza na rzecz wojsk 

sojuszniczych (HNS), 
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4) Regulamin Organizacyjny Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Opolskiego 

5) Instrukcję działania Stałego Dyżuru Starosty Opolskiego na potrzeby podwyższania 

gotowości obronnej państwa, 

6) Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu opolskiego na potrzeby obronne 

państwa. 

30. Prowadzenie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności 

gospodarczej: dokonywanie wpisów, skreśleń i aktualizacji danych; 

31. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych: wpisów, skreśleń 

i aktualizacji danych. 

32. nadzór nad stowarzyszeniami innymi niż stowarzyszenia JST, posiadającymi 

siedzibę na terenie powiatu opolskiego, w zakresie zgodności ich działania 

z przepisami prawa i postanowieniami statutu.  

33. Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich 

pochowania na terenie powiatu opolskiego – w roku 2020 wydano 47 pozwoleń, 

ponadto obowiązywał czasowy zakaz sprowadzania zwłok za wyjątkiem szczątków 

powstałych w wyniku spopielenia.  

34. Zapewnienie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w przypadku osób, których zgon 

i jego przyczyna nie może być stwierdzony przez lekarza, leczącego chorego 

w ostatniej chorobie – w roku stwierdzono 49 zgonów w/w procedurze. 
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6. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta wykonuje zadania z zakresu 

administracji rządowej przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład 

Starostwa Powiatowego. 

Do zadań Wydziału należy w szczególności: 

− prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

prowadzenie dla obszaru powiatu: ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy 

danych: ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT oraz gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów,  

− tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań 

kartograficznych, co najmniej w skalach 1:500–1:5000 

− 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 2020 roku 

1 Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych 

GESUT i BDOT500 dla gminy Popielów,   

12 obrębów  

Informatyzacja, integracja i harmonizacja danych 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

dla gminy Popielów, 

12 obrębów 

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja danych 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

dla miasta i gminy Niemodlin i Tułowice oraz gminy 

Dąbrowa – zadanie realizowane w latach 2019-2020. 

           46 obrębów 

2 Wydane decyzje:  

a) aktualizacja operatu ewidencji gruntów i 
budynków 

b) gleboznawcza klasyfikacja gruntów 

 
 

a) 63    
 

               b)    8 

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: 
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b) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (art. 4 

ust.1a pkt. 3) 

c)  baza obiektów topograficznych objętych zakresem 

mapy zasadniczej w skalach 1:500 - 1:5000 (art. 4 

ust.1b pkt. 10).  

12 

 

12 

4 Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych  4 710 

5 Udostępnienie danych, materiałów, informacji z PZGiK           

 z wyłączeniem wypisów i wyrysów 

3 853 

6 Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków. 13 882 

7 Narady koordynacyjne 318 

8 Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków 

dokonane w ramach czynności materialno-technicznych. 

13 323 

 

 

W ramach realizacji budowy infrastruktury informacji przestrzennej Starosta 

Opolski prowadzi na bieżąco aktualizację mapy zasadniczej w postaci relacyjnej bazy 

danych na obszarze terenów miast i wsi o powierzchni 100 799 ha, oraz w postaci 

hybrydowej na obszarze 52 244,00 ha. Założone bazy GESUT w 2020 r. na obszarze 

Powiatu Opolskiego uzgodnił działającymi na terenie Powiatu Opolskiego instytucjami 

branżowymi sieci uzbrojenia terenu.  

Rejestr publiczny jakim jest ewidencja gruntów i budynków był aktualizowany 

dla 170 492 działek, 104 344 budynków oraz 7 923 lokali. Szczegółowy zakres 

wykonanych prac dotyczący katastru nieruchomości oraz jego modernizacji 

przedstawia poniższa tabela. 
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Zgodnie z art.5 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 powiatami oraz województwem 
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opolskim. Powiat Opolski jako Lider Projektu (projekt partnerski) uzyskał 

dofinansowanie projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych województwa opolskiego”. Projekt był realizowany w latach 2018 -

2020. Projekt został zrealizowany i uruchomiony, w rezultacie czego wdrożone zostały 

dwa rozwiązania: 

• Portal e-usług województwa opolskiego stanowiący Centrum Usług Wspólnych, 

który stanowi bramkę dostępową do e-usług poszczególnych Partnerów poziomu 

powiatowego, a także stanowi 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 stanowi kompleksowy system teleinformatyczny 

świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej.  

 
U każdego z partnerów działają e-usługi. Dzięki temu systemowi możliwy jest 

między innymi zdalny zakup map, baz danych, wypisów i wyrysów czy zaświadczeń 

przez osoby fizyczne i inne podmioty zainteresowane taką usługą. Dostęp do niego 

mają również komornicy, rzeczoznawcy majątkowi, projektanci, inwestorzy oraz 

branże. Narady koordynacyjne i uzgadnianie projektowanych sieci odbywają się  

w trybie online.  
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7. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Realizacja zadań nałożonych na powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami   

stanowiących własność  Powiatu Opolskiego oraz zadań nałożonych na powiat  

z zakresu administracji rządowej w sprawach  gospodarki nieruchomościami  

stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na powiatu  opolskiego – 

wynikających z ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce   nieruchomościami   

oraz innych aktów prawnych związanych  gospodarką  tymi nieruchomościami polega 

na: 

1) wykonywaniu czynności i przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji      

związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą , oddawaniem w użytkowanie 

wieczyste, trwały zarząd , najem, dzierżawę, lub użyczenie, obciążaniem 

ograniczonymi prawami rzeczowymi  nieruchomości oraz ze sporządzaniem 

planów wykorzystania zasobu, 

2) podejmowaniu czynności w postępowaniach sądowych w zakresie prawem 

przewidzianym, 

3) prowadzeniu rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy,  

4) prowadzeniu  ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu  

nieruchomości Powiatu Opolskiego oraz zasobu Skarbu Państwa, 

5) prowadzeniu działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu Opolskiego  

i nieruchomości Skarbu Państwa , w tym  składaniu wniosków o założenie  

księgi  wieczystej, 

6) prowadzeniu spraw związanych z nabywaniem mienia Skarbu Państwa  

z mocy prawa przez Powiat Opolski oraz spraw związanych  

z przekazywaniem powiatowi, w drodze decyzji  wojewody, mienia Skarbu 

Państwa służącego do wykonywania zadań  powiatu - na wniosek zarządu 

powiatu,  

7) prowadzeniu rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy na cele     

publiczne oraz wykonywania działań związanych z wywłaszczeniem i zwrotem   

nieruchomości,  a także ustalania i  wypłacania   odszkodowań, 

8) przekształcaniu prawa użytkowania   wieczystego w prawo własności     

nieruchomości, 

9) dokonywaniu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego   

nieruchomości  gruntowych  Skarbu  Państwa . 
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Ponadto Wydział realizuje zadania nałożone na powiat z zakresu administracji 

rządowej w sprawach ochrony gruntów rolnych polegające na: 

1) wydawaniu zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej  

(decyzje) oraz stwierdzaniu w formie zaświadczenia , że wyłączane grunty nie 

wymagają wydania decyzji zezwalającej na  wyłączenie, 

2) naliczaniu należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji  

w stosunku do których zostały wydane decyzje zezwalające na wyłączenie  

z produkcji , 

3) naliczaniu należności i opłat dla nabywców gruntów , co do których wydano 

decyzje zezwalające na wyłączenie z produkcji rolniczej lub grunty te są 

wyłączone z produkcji rolniczej i są objęte obowiązkiem ponoszenia opłaty, 

4) dokonywaniu uzgodnień w formie postanowienia  decyzji o ustaleniu     

lokalizacji  inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy  

w sprawach ochrony gruntów rolnych w odniesieniu do gruntów 

wykorzystywanych na cele rolne.  
 

 

Na dzień 31 grudnia 2020r. Powiat Opolski był właścicielem nieruchomości o łącznej 

powierzchni  473,8674 ha, w tym:   

-    grunty orne                                        34,2196 ha 

-    sady                                                   28,2362 ha 

-    łąki                                                          0,8877 ha 

-    pastwiska                                               0,0445 ha    

-    lasy i grunty leśne                              1,2188 ha  

-   grunty zadrzewione                                  2,5747 ha 

-   rowy                                                         0,8052 ha 

-   drogi                                                  363,6525 ha 

-   tereny osiedlowe zabudowane              14,2902 ha 

-   tereny osiedlowe niezabudowane           0,4650 ha 

-   tereny rekreacyjno-wypoczynkowe       25,9834 ha 

-   nieużytki                                              0,1534 ha 

-   inne tereny komunikacyjne                   0,0259 ha 

-   grunty przeznaczone pod budowę dróg          1,3103 ha 

oraz użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 0,0730 ha, stanowiących 

tereny zabudowane. 
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Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 

 Powiatu Opolskiego wg. stanu na dzień  31.12.2020 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  
Chmielowicac
h  
ul. Nyska 18 
47-070 
Komprachcice 

1001/113         KW 
OP1O/00114023/4 

1,5328 Miasto 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 

 
344/8             KW OP1O/00099019/1 
343/8             KW OP1O/00099019/1 

 
1,6318 
0,9283 

Chróścina  
ul. Niemodlińska 39 
 

6. Zespół Szkół 
w Tułowicach 
ul Zamkowa 
15 
49-130 
Tułowice 

 
624/2             KW OP1O/00098137/7 
 

 
5,1390 
 

Tułowice 
ul Zamkowa 1 
 -  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 
(szkoła) 
zaplecze 
magazynowe i 
gospodarcze 
- trwały  zarząd 
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8. Zespół Szkół 
w Ozimku  
ul. 
Częstochowsk
a 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  
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 
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 
1125/17      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 

 
0,0177 
0,0342 
wudziale 

3661/10000 

1,5981 
7,6366 
5,2055 
14,6845 
0,0010 
1,7889 
4,8184 
16,9052 
2,3715 
2,5107 

 
1,4616 
3,2312 
8,5770 
1,1831 
0,1459 
9,6599 

Prószków  - 
Pomologia 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 

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 lokalu -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. przeznaczona w 
mpzp.pod zabudowę 
mieszkalno-usługową  

Prószków 

(grunt orny-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) 
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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. 
 

 
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 
1232/200     KW OP1O/00159964/9 
1484/121     KW OP1O/00159964/9 
 
 

 
0,4195 
0,3543 
1,3100 
0,5360 
1,3433 

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 
 

 
64                KW OP1O/00159670/1 

 
0,4090 

Chrząstowice 
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65                KW OP1O/00159670/1 
317/10         KW OP1O/00159670/1 
530/232       KW OP1O/00159670/1 
261/102       KW OP1O/00159670/1 
529/232       KW OP1O/00159670/1 
232              KW OP1O/00159670/1 
 
 
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 
558/85        KW OP1O/00139638/9 
676/80        KW OP1O/00159649/5 
531/52        KW OP1O/00159649/5 
532/52        KW OP1O/00159649/5 

1,5190 
2,6164 
0,1751 
0,0271 
0,0260 
0,0100 
 
 
0,0325 
0,0121 
0,0252 
0,2912 
0,0024 
0,0060 
0,0630 
0,0496 
0,2399 
0,0210 
0,0230 
0,0143 
0,9700 
0,2390 
1,3895 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
104/3          KW OP1O/00130967/1 
 

 
0,0440 
0,1407 
0,4100 
 

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 
885/191     KW OP1O/00139638/9 
476/3         KW OP1O/00139638/9  
174/3         KW OP1O/00130967/1 
136/3         KW OP1O/00130967/1 

 
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 
0,0144 
0,0366 
1,6200 
1,4000 

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 
1065/151   KW OP1O/00101771/8 

 
0,0074 
0,0356 
0,0777 

Daniec  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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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     KW OP1O/00141971/2 
1078/160   KW OP1O/00141971/2 
1079/160   KW OP1O/00141971/2 
1171/70     KW OP1O/00141971/2 
 

0,0229 
0,0049 
0,0046 
0,0554 
0,0003 
0,0158 
0,0604 
0,0131 
0,0135 
0,0005 
0,0124 
0,0128 

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  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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 
829/230     KW OP1O/00159649/5 
830/220     KW OP1O/00159649/5 
1012/446   KW OP1O/00159649/5 
852/221     KW OP1O/00159649/5 
893            KW OP1O/00159649/5 
 

 
 
0,2307 
0,1000 
0,1000 
0,0137 
0,0200 
0,0100 
0,0173 
0,0168 
0,0080 
2,7300 
0,0148 
0,3853 
0,1280 
0,2081 
0,2500 
 

 
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 

 
2,5300 
1,4100 
2,4600 

Dąbrowa   
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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497            KW OP1O/00115823/9 
43              KW OP1O/00053975/6 
 

2,7400 
0,2000 
 
 

trwały zarząd  
- obwód drogowy 
trwały zarząd  
 

 
539/102      KW OP1O/00115823/9 
413/235      KW OP1O/00130968/8 
72/3            KW OP1O/00130968/8 

 
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 
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 
1223/174      KW OP1O/00156507/7 
1221/169      KW OP1O/00156507/7 
1219/169      KW OP1O/00156507/7 
1225/196      KW OP1O/00156507/7 
1217/169      KW OP1O/00156507/7 
1215/169      KW OP1O/00156507/7 
1213/169      KW OP1O/00156507/7 
1209/165      KW OP1O/00156507/7 
257/32          KW OP1O/00156507/7 
259/32          KW OP1O/00156507/7 
255/32          KW OP1O/00156507/7 
278/3            KW OP1O/00156507/7 
266/3            KW OP1O/00156507/7 
820/155        KW OP1O/00156507/7 
 

 
0,0043 
0,8257 
0,3000 
1,5500 
0,4040 
0,1180 
0,6440 
0,4590 
1,2500 
0,0208 
0,0061 
0,0080 
0,0005 
0,0027 
0,0004 
0,0012 
0,0004 
0,0216 
0,0054 
0,0260 
0,2059 
0,1613 
0,0057 

Biadacz   
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 
 

 
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 

 
0,5346 
0,1098 
0,2168 
0,0353 
0,0133 
0,0576 
0,2924 
0,0575 
0,0560 
0,0208 
1.8000 
0,2082 

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  
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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 
226/1            KW OP1O/00157568/9 
249/1            KW OP1O/00157568/9 
250/1            KW OP1O/00157568/9 
178/39          KW OP1O/00157568/9 
176/27          KW OP1O/00157568/9 
174/26          KW OP1O/00157568/9 
205/10          KW OP1O/00157568/9 
264/1            KW OP1O/00157568/9 
205/8            KW OP1O/00157568/9 
2175/83        KW OP1O/00157568/9 
2173/90        KW OP1O/00157568/9 
2171/90        KW OP1O/00157568/9 
2169/91        KW OP1O/00157568/9 
2167/77        KW OP1O/00157568/9 
2165/98        KW OP1O/00157568/9 
2164/110      KW OP1O/00157568/9 
2161/111      KW OP1O/00157568/9 
2159/118      KW OP1O/00157568/9 
171/36          KW OP1O/00157568/9 
2163/110      KW OP1O/00159361/2 
 

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 
0,1077 
0,0340 
0,2264 
0,0024 
0,0616 
0,0750 
0,0822 
0,0081 
0,0747 
0,0756 
0,1301 
0,0136 
0,1102 
0,0026 
0,0394 
0,0322 
0,0345 
0,1246 
0,0460 
0,0617 

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  
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  

 
271/1           KW OP1O/00129228/9 
272/1           KW OP1O/00129228/9 
273/1           KW OP1O/00129228/9 
275/4           KW OP1O/00129228/9 
277/4           KW OP1O/00129228/9 
279/4           KW OP1O/00129228/9 
281/10         KW OP1O/00129228/9 
283/11         KW OP1O/00129228/9 
319/33         KW OP1O/00129228/9 

 
0,0137 
0,0033 
0,0045 
0,0025 
0,0012 
0,0025 
0,0068 
0,0006 
1,2382 

Grabie 
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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 
483/57             KW 
OP1O/00129228/9 
 

 
0,1600 
0,2600 
0,1000 
0,6200 
0,5515 
0,8717 
0,1236 
0,0326 
0,3290 
 

Jełowa    
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 

 
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 

 
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 
0,0175 
0,0109 
0,0429 
0,0211 
0,0072 
0,0111 
0,0355 
0,0031 

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  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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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 
489/54             KW 
OP1O/00156507/7 
487/159           KW 
OP1O/00156507/7 
485/53             KW 
OP1O/00156507/7 
483/51             KW 
OP1O/00156507/7 
493/38             KW 
OP1O/00156507/7 
495/37             KW 
OP1O/00156507/7 
491/29             KW 
OP1O/00156507/7 
481/34             KW 
OP1O/00156507/7 
 

 
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 

 
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 

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 
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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 
191/6               KW 
OP1O/00156507/7 
594/93             KW 
OP1O/00156507/7 
592/100           KW 
OP1O/00156507/7 
590/100           KW 
OP1O/00156507/7 
588/100           KW 
OP1O/00156507/7 
651/61             KW 
OP1O/00156507/7  
435/62             KW 
OP1O/00029945/0 

0,0230 
0,0090 
0,0701 
0,0117 
0,0030 
0,0026 
0,0014 
0,0022 
0,0209 
0,0038 

trwały zarząd 
trwały zarząd 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd 
trwały zarząd  
trwały zarząd 
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198/114           KW 
OP1O/00114748/2 
202/114           KW 
OP1O/00114748/2 
204/114           KW 
OP1O/00114748/2 
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 

 
1,6341 
0,0020 
0,0024 
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 
0,0051 
  
 

Kępa 
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 
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380/7               KW 
OP1O/00143360/0 
382/7               KW 
OP1O/00143360/0 
469/151           KW 
OP1O/00143360/0 
135/12             KW 
OP1O/00143360/0 
960/99             KW 
OP1O/00156507/7 
 
 

 
199/106          KW 
OP1O/00129228/9 
200/106          KW 
OP1O/00129228/9 
204/31            KW 
OP1O/00129228/9 
205/31            KW 
OP1O/00129228/9 
290/31            KW 
OP1O/00131496/5 
 
 

 
0,0056 
0,1940 
0,7092 
0,0094 
0,0025 

Kobylno 
 
 
 
 
 
 
 

Kolanowice 
 
 
 
 
  

782/82            KW 
OP1O/00159599/9 
1101/46          KW 
OP1O/00159599/9 
585/119          KW 
OP1O/00159599/9 
636/119          KW 
OP1O/00159599/9 
990/96            KW 
OP1O/00159599/9 

 
0,0072 
0,8701 
0,3432 
0,1662 
0,0060 
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332/8               KW 
OP1O/00114748/2 
332/10             KW 
OP1O/00114748/2 
1172                KW 
OP1O/00036834/1 
1103/3             KW 
OP1O/00156507/7 
1103/4             KW 
OP1O/00156507/7 
331/1               KW 
OP1O/00156507/7 
339/1               KW 
OP1O/00156507/7 
911                  decyzja Wojewody 

 
0,1387 
4,1340 
0,5190 
0,1088 
0,2128 
0,0019 
0,0020 
1,4570 
 
 

Łubniany 
trwały zarząd  
trwały zarząd 
trwały zarząd 
trwały zarząd  
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   
757/49             KW 
OP1O/00159044/4 
759/50             KW 
OP1O/00159044/4 
597/155           KW 
OP1O/00159221/9 
600/155           KW 
OP1O/00159044/4 

 
0,0279 
0,6860 
0,1290 
0,1908 
0,0090 
0,0070 
0,9759 
0,0034 
0,0052 
0,0091 
0,0175 
0,0081 
0,0041 
0,0250 
0,0152 
0,0012 
0,0031 

Domecko 
trwały zarząd  
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755/45             KW 
OP1O/00159044/4 
751/41             KW 
OP1O/00159044/4 
763/42             KW 
OP1O/00159044/4 
749/40             KW 
OP1O/00159044/4 
585/162           KW 
OP1O/00159044/4 
594/162           KW 
OP1O/00159044/4 
593/161           KW 
OP1O/00159044/4 
587/163           KW 
OP1O/00159044/4 
761/51             KW 
OP1O/00159044/4 
591/161           KW 
OP1O/00159044/4 
581/161           KW 
OP1O/00159044/4 
583/159           KW 
OP1O/00159044/4 
753/54             KW 
OP1O/00159044/4 
589/161           KW 
OP1O/00159044/4 
50/3                 decyzja Wojewody 
52/7                 decyzja Wojewody 
53/7                 decyzja Wojewody 
55/5                 decyzja Wojewody   
57/6                 decyzja Wojewody   
59/9                 decyzja Wojewody 
61/4                 decyzja Wojewody 
62/29               decyzja Wojewody 
63/29               decyzja Wojewody 

0,0123 
0,0125 
0,0044 
0,0097 
0,0061 
0,0059 
0,0070 
0,0101 
0,1677 
0,0770 
0,0405 
0,0273 
0,0029 
0,0007 
0,1937 
0,0016 
0,0026 
 

304                 KW 
OP1O/00131451/8 
305                 KW 
OP1O/00131451/8 
306                 KW 
OP1O/00131451/8 
309                 decyzja Wojewody 
450/310          decyzja Wojewody 
272                 decyzja Wojewody 

0,3024 
0,0765 
0,4663 
0,9300 
0,0220 
0,0020 

Dziekaństwo 

 
20/2                 KW 
OP1O/00115823/9 
5/1                   KW 
OP1O/00115823/9 
 

 
1,2100 
0,0442 
 
 

Ochodze  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 

 
172/9              KW 
OP1O/00131093/0 

 
0,2456 
0,7150 

Osiny 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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94                   KW 
OP1O/00131093/0 
862/70            KW 
OP1O/00131093/0 
973/12            KW 
OP1O/00131451/8 
975/12            KW 
OP1O/00131451/8 
173/14            KW 
OP1O/00131451/8 
235/16            KW 
OP1O/00131451/8 
140/15            decyzja inwestycyjna 
256/15            decyzja inwestycyjna 
258/16            decyzja inwestycyjna 
260/16            decyzja inwestycyjna 
262/32            decyzja inwestycyjna 
1064/182        decyzja inwestycyjna 
1066/182        decyzja inwestycyjna   

0,3086 
0,6470 
0,2162 
0,0009 
0,0072 
0,0025 
0,0071 
0,0006 
0,0004 
0,0027 
0,0016 
0,0008 

trwały zarząd  
 
 
 
 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 

 
1376                KW 
OP1O/00115823/9 
205/1               KW 
OP1O/00130968/8 
205/2               KW 
OP1O/00130968/8 
963/2               KW 
OP1O/00130968/8 
215/2               KW 
OP1O/00130968/8 
216/6                KW 
OP1O/00130968/8 

 
0,8710 
1,4500 
0,6430 
0,9739 
0,4470 
0,4338 

Polska Nowa Wieś 
trwały zarząd  
 

 
269                  KW 
OP1O/00115823/9 
267/106           KW 
OP1O/00151413/6 269/107           
KW OP1O/00151413/6 
 

 
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 

 
0,0047 
0,0033 
0,0036 
0,0049 
0,0004 
0,0012 
0,0471 
0,0037 

Chobie 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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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 
710/206          KW 
OP1O/00130966/4 
712/207          KW 
OP1O/00130966/4 
714/208          KW 
OP1O/00130966/4 
543/116          KW 
OP1O/00159997/9 
724/217          KW 
OP1O/00159997/9 
726/218          KW 
OP1O/00159997/9 
728/219          KW 
OP1O/00159997/9 

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 
0,0072 
0,0068 
0,0033 
0,0039 
0,0038 
0,0056 
0,0098 

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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744/78             KW 
OP1O/00116769/9 
186/1               KW 
OP1O/00130966/4 
 

 
0,1914 
0,7900 
 

Biestrzynnik 
trwały zarząd 
trwały zarząd  
 
 

 
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 

 
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 
0,0164 
0,0096 
0,0065 
0,0035 
0,0021 
0,0151 
1,8252 
0,0545 
0,0001 
0,0023 
0,0286 
0,0004 
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     
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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 
1270/66           KW 
OP1O/00031895/1 
699/30             KW 
OP1O/00159115/3 
433/40             decyzja Wojewody 
434/40             decyzja Wojewody 
435/40             decyzja Wojewody 
437/40             decyzja Wojewody 
438/40             decyzja Wojewody 
489/96               decyzja Wojewody 
490/97             decyzja Wojewody 
430/40             decyzja Wojewody 
488/98             decyzja Wojewody 
491/98             decyzja Wojewody 
602/40             decyzja Wojewody 

 
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  

 
408/286           KW 
OP1O/00131291/8      
409/285           KW 
OP1O/00131291/8 
1027/40           KW 
OP1O/00131291/8 
1033/40           KW 
OP1O/00131291/8 
1034/40           KW 
OP1O/00131291/8 
712/160           KW 
OP1O/00131291/8 
537/160           KW 
OP1O/00131291/8 
2273/447         KW 
OP1O/00131291/8 

 
0,0027 
0,0010 
0,0219 
0,0009 
0,0011 
1,4197 
0,0062 
1,1394 

Schodnia 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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13                    KW 
OP1O/00131291/8 
491                  KW 
OP1O/00131291/8 
335                  KW 
OP1O/00131291/8 
336                  KW 
OP1O/00131291/8 

 
0,5200 
2,9200 
1,0200 
1,1800 
 

Szczedrzyk 
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 
430                  decyzja Wojewody 
431                  decyzja Wojewody    
432                  decyzja Wojewody 
 

 
0,2118 
0,1191 
0,4745 
1,6326 
1,0656 
0,0634 
0,1202 

Ozimek 
trwały zarząd  
trwały zarząd 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 

 
109/13             decyzja Wojewody   
112/13             decyzja Wojewody 
157/17             decyzja Wojewody   

 
0,0138 
0,4152 
0,0158 

Nowa Schodnia 
 
 

GMINA 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 
319/1         KW OP1B/00040966/3  
275            KW OP1B/00040966/3 
106            KW OP1B/00052228/5 
450            KW OP1B/00052228/5 
471            KW OP1B/00052228/5 

 
1,2700 
1,9000 
3,7700 
1,1300 
0,5500 
1,0400 
1,5600 
2,6000 
1,4400 
2,1500 
0,3600 
0,1943 
2,3800 
0,1100 
0,2800 
0,7200 

Karłowice 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 
 

 
28/2           KW OP1B/00041005/6 
421            KW OP1B/00041005/6 
294            KW OP1B/00041119/8 

 
3,0148 
1,0600 
2,0300 

Kurznie 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 

 
350               KW OP1B/00038044/7 
293               KW OP1B/00038044/7 
292               KW OP1B/00038044/7 

 
2,8500 
0,4400 
0,3700 

Lubienia 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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451               KW OP1B/00044561/2 
 

0,5300 
 

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 
262               KW OP1B/00052228/5 
264               KW OP1B/00052228/5 
270               KW OP1B/00052228/5 
 

 
1,2454 
0,0003 
0,0327 
0,0009 
1,6409 
0,0030 
0,0040 
0,0030 
0,0010 
0,9700 
6,4400 
1,2400 

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  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 

  Stobrawa 
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2                KW OP1B/00040969/4 
45              KW OP1B/00042619/0 
45/1           KW OP1B/00042619/0 

0,3800 
1,1900 
0,4800 

trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 

                                              GMINA PRÓSZKÓW 

362               decyzja Wojewody 

 

0,9660 Nowa Kuźnia 
 
 

 
289               KW OP1O/00138147/3 
742               KW OP1O/00138147/3 

 
1,9485 
0,6015 

Zimnice Małe 
 
 

 
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 

 
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 

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  
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1007/140       KW OP1U/00084980/5 
50                  KW  
OP1U/00084980/5 
1062/219       KW  
OP1U/00084980/5 
1059/118       KW  
OP1U/00084980/5 
 

0,0069 
0,2500 
0,2167 
0,0042 

trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 

 
18/2             KW  OP1U/00077904/7 
149              KW  OP1U/00077904/7 
94                KW  OP1U/00077904/7 
100              KW  OP1U/00077904/7 

 
2,2000 
0,9600 
0,6700 
0,1300 

Święciny 
 
 
 
 

GMINA NIEMODLIN 
 

 
99/6               KWOP1O/00127282/1     
139                KWOP1O/00127282/1    
230/1             KWOP1O/00127282/1   
150                KWOP1O/00119111/3 
 

 
0,7100 
0,4400 
1,9382 
3,0200 

Gościejowice 
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 
113                KW OP1O/00159600/0 
390                KW OP1O/00159600/0 
509                KW OP1O/00159600/0 

 
3,0600 
0,7400 
2,8600 
0,0429 
3,0600 
1,5900 
3,0300 
 

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                KW OP1O/00129872/8 

 
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               KW OP1O/00152758/3 

 
0,4799 
 
0,2800 
0,1055 

Magnuszowice –  
stanowisko do ważenia 
pojazdów 
trwały zarząd 
trwały zarząd 
trwały zarząd 
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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 

0,7000 
2,7800 
2,2232 
3,1134 
2,6700 

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 

 
102/2             KWOP1O/00127282/1   
102/3             KWOP1O/00127282/1   

 
0,3204 
1,3559 

Michałówek 
trwały zarząd 
trwały zarząd 

70                  KW OP1O/00144732/6 3,8200 Piotrowa 
trwały zarząd  

 
 
88                  KW OP1O/00144732/6  
128                KW OP1O/00159733/1 

 
 
1,3700 
0,7300 

Rogi 
 
trwały zarząd  

 
110                KW OP1O/00159733/1 
289                KW OP1O/00159733/1  
 

 
2,4400 
0,7700 
 

Roszkowice 
 
 
 

 
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 
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 

 
0,2337 
0,7899 
0,0013 
0,0497 
0,0223 
0,1460 
0,1102  
0,2395 
0,0329 
0,2483 
0,1816 

Rutki 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd 

 
188                KWOP1O/00119111/3 

 
2,3600 

Rzędziwojowice 
 

 
131               KW OP1O/00159600/0  
148               KW OP1O/00159600/0 
185/4            KW OP1O/00159600/0 
265/8            KW OP1O/00159600/0 

 
1,4100 
0,5400 
1,7900 
0,1800 

Radoszowice 
 
 

 
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             KWOP1O/00119111/3 
155                KWOP1O/00119111/3 

 
0,7500 
1,4800 
3,3600 
0,0300 
0,1200 

Szydłowiec Śląski 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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174                KWOP1O/00119111/3 
169/2             KWOP1O/00119111/3 

1,2700 
0,1000 

 
 

 
221/1             KW OP1O/00159733/1 

 
0,7200 

Tłustoręby 
 
 

198/2             KW OP1O/00129872/8 
203                KW OP1O/00129872/8 
1180/4 KW OP1O/00129872/8 
1180/5           KW OP1O/00129872/8 
1017              KWOP1O/00119111/3 
83                  KW OP1O/00159733/1  
164                KW OP1O/00159733/1 

0,6077 
0,2534 
1,3069 
0,4913 
0,6092 
0,7157 
1,8232 

Miasto Niemodlin 

GMINA TURAWA 

 
414/174           KW 
OP1O/00131431/2 
89/17               KW 
OP1O/00131431/2 
90/18               KW 
OP1O/00131431/2 
209                  decyzja Wojewody 
211                  decyzja Wojewody 

 
0,4520 
0,6042 
0,5139 
1,2800 
0,3300 

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 

 
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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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  

 

 
4                      KW 
OP1O/00131291/8 
92                    KW 
OP1O/00131291/8 
9                      KW 
OP1O/00131291/8 
48                    KW 
OP1O/00131291/8 
11                    KW 
OP1O/00131291/8 
43/6                 KW 
OP1O/00130967/1 
67/1                 KW 
OP1O/00130967/1 
 

 
0,4980 
0,8000 
0,7060 
0,4050 
1,2120 
0,5400 
0,4600 

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 
0,0731 
0,2432 

Węgry  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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869/119           KW 
OP1O/00159599/9 
871/119           KW 
OP1O/00159599/9 

 
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 
23/3                 KW 
OP1O/00131291/8 
6                      KW 
OP1O/00131291/8 
63/3                 KW 
OP1O/00131291/8 
65/3                 KW 
OP1O/00131291/8 
229                  KW 
OP1O/00159759/9 
168                   KW 
OP1O/00159759/9 
 

 
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 
2,4000 
0,3770 
2,6000 
1,1800 
0,6500 
0,7762 
 

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 
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840/153           KW 
OP1O/00141689/8 
515/198           KW 
OP1O/00154566/4 
517/198           KW 
OP1O/00154084/1 

 
0,6418 
0.0172 
0,0577 

Zawada 
trwały zarząd 

 
540/1              KW 
OP1O/00158983/1 
541/1              KW 
OP1O/00158983/1 
572/1              KW 
OP1O/00158983/1 
573/1              KW 
OP1O/00158983/1 
575                 KW 
OP1O/00158983/1 
539/1              KW 
OP1O/00158983/1 
538/1              KW 
OP1O/00158983/1 
576                 KW 
OP1O/00158983/1 

 
0,0089 
0,0072 
0,0084 
0,0078 
0,0054 
0,0049 
0,0128 
0,0096 

Zakrzów Turawski 
 

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  
243                 KW 
OP1O/00131091/6 

 
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 
0,7300 
0,8220 
0,3400 
0,0149 

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  
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484/143          KW 
OP1O/00159601/7 
1384               KW 
OP1O/00159601/7 
925/113          KW 
OP1O/00159935/7 

   
1392/242       KW OP1O/00116770/9 
1390/215        KW 
OP1O/00133339/1 
793/230          KW 
OP1O/00133339/1 
1011/231        KW 
OP1O/00041258/7 
935/230          KW 
OP1O/00030405/3 

 
0,0054 
0,5107 
0,0040 
0,0404 
0,0035 

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 
720/2          KW OP1O/00152546/4 
793             KW OP1O/00152546/4 

 
 
0,1895 
0,7558 
1,5818 
0,2700 
0,6138 
0,1160 

 
Kosorowice 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
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 
125              KW OP1O/00131091/6 
100              KW OP1O/00131091/6 

 
0,1870 
0,5832 
0,1350 
0,1100 
0,5590 
0,3340 

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 

 
0,0468 
0,0032 
0,0020 
0,0030 
0,0058 
1,7620 
0,0003 
0,0041 
0,0011 
0,0009 
0,0026 

Tarnów Opolski 
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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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 

0,0003 
0,0027 
0,0062 
1,6508 
 0,9125 
 0,5450 
0,8390 
0,5530 

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  

 
164               KW OP1O/00115823/9 
106               KWOP1O/00127282/1   
284               KW OP1O/00129074/4 

 
4,2000 
0,7000 
0,6100 

Skarbiszowice 
trwały zarząd  
trwały zarząd  

   
 
187/1            KW OP1O/00115823/9 
163               KW OP1O/00115823/9 
 

 
 
0,4935 
0,8000 
 

 
Tułowice Małe 
trwały zarząd  
trwały zarząd  
 

   
624/3            KW OP1O/00115823/9 
356               KW OP1O/00129074/4 
593/3            KW OP1O/00129074/4 
300               KW OP1O/00129074/4 

 
0,0087 
0,8100 
0,3500 
0,4500 

Tułowice 
trwały zarząd 

  
 
 

 

 
142/1           KW OP1O/00159186/1 
142/2           KW OP1O/00159180/9 
139/1           KW OP1O/00159180/9 
140/1           KW OP1O/00159180/9 
189/1           KW OP1O/00159180/9 
335/3           KW OP1O/00159180/9 
141/1           KW OP1O/00159180/9 
290/4           KW OP1O/00159180/9 
336/2          KW OP1O/00159180/9 
339/1          KW OP1O/00159180/9 
337/2          KW OP1O/00159180/9 

 
0,7796 
1,5604 
0,0024 
0,0100 
0,0100 
0,4300 
0,0800 
0,0100 
0,0600 
0,0300 
0,0800 

Ligota Tułowicka 
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                                               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 

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 

2. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Opolu, 
ul. Książąt 
Opolskich 27 

1/2             
OP1O/00102161/6 
1/3             
OP1O/00102161/6      
45/53         
OP1O/00102161/6      

0,1351 
0,1498 
1,3522 
wszystkie w  
udziale 
78/10000 

Lokal mieszkalny 
stanowiący odrębną 
nieruchomość KW 
OP1O/00136525/3 
(mieszkanie 
chronione) 
Opole, Obręb 
Półwieś 
ul. Przylesie 8 
lokal mieszkalny nr 16 
o powierzchni 
63,66m2 

-trwały zarząd 

3. Powiat Opolski              
-  archiwum 
zakładowe  

1275/3        
OP1O/00137735/5 

0,0880 Miasto Opole  
Obręb Gosławice 
ul. Kazimierza Pużaka 
53 
 
 
 

4. 
 
 

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) 

5. 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     
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6. 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 

WĘGRY –gmina Turawa 
-poszerzenie pasa drogowego     

trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
trwały zarząd  
Krasiejów 
trwały  zarząd 
 

   OGÓŁEM : 473,8674 ha 
 

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  

 

12. Wykaz nieruchomości stanowiących własność  Powiatu Opolskiego 
pozostających w odpłatnym używaniu osób fizycznych lub prawnych na 
podstawie zawartych umów dzierżawy wg stanu na 31 grudnia 2020r. 
 

1. NIEMODLIN 
ul. Wojska Polskiego  nr 5 
/Budynek Przychodni – 
dzierżawa pomieszczeń 
użytkowych / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEMODLIN  ul. Zamkowa  
/Budynek usługowy/ 

- podstawowa opieka  zdrowotna,                                

- poradnia  laryngologiczna,        

- pracownia protetyczna,       

- kancelaria prawnicza,                                                        

- biuro projektowe, 

- biuro zarządcy nieruchomości, 

- poradnie stomatologiczne, 

- gabinet internistyczny, 

- gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej, 

- gabinet kosmetyczny, 

 

 

- Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego.  

 

 

2. OZIMEK 
ul. Częstochowska 31 
 
/Budynek usługowo-szpitalny  

- podstawowa opieka zdrowotna,  

- poradnia stomatologiczna,  

- poradnia  laryngologiczna,           

- diagnostyka laboratoryjna,            
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– dzierżawa pomieszczeń 
użytkowych / 
 

  - 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, 

- gabinet fizjoterapeutyczny. 

3. PRÓSZKÓW  /grunt rolny/ 
 

- użytkowanie rolnicze. 

4. OPOLE  ul. Książąt Opolskich, 
ul. Zwierzyniecka /grunt 
usługowy/ 

- grunt pod kioskami handlowymi. 
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8. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 

 

Do zadań Wydziału Administracyjno – Gospodarczego należy: 

I. 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 ww.,  

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. 

 

II. W zakresie zamówień publicznych:  

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,  
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5) występowanie w imieniu Powiatu do Urzędu Zamówień Publicznych,  

6) przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń w sprawach zamówień 

publicznych. 

 

III. 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. 

 

9. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu swoim 

zasięgiem działania obejmuje miasto Opole i powiat Opolski. 

W 2020 roku zaplanowano wydanie 2.500 orzeczeń o niepełnosprawności  

i stopniu niepełnosprawności. Szacunki takie oparto na roku 2019, gdzie wydano 

łącznie 2.593 orzeczenia. W wyniku sytuacji pandemicznej znacząco spadła liczba 

złożonych wniosków oraz wydanych orzeczeń. W 2020 roku wydano 2.103 orzeczenia. 

 

Okres oczekiwania na wydanie orzeczenia wynosił odpowiednio: 

Do 14 dni – 25,96% 

Od 15 do 30 dni – 45,02% 

Od 31 do 60 dni – 23,40% 

Powyżej 61 dni – 5,62% 

Udziały procentowe w poszczególnych przedziałach czasowych wynikają  

z postępowania orzeczniczego: konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej, 



153 
 

posiadania jeszcze ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności, zawieszenia postępowania na wniosek strony lub z urzędu. 

Ujęcie tabelaryczne  

  

Poszczególne wielkości za okres 01.01.2020-31.12.2020 

 

 

ilość 

 

1. 

Liczba złożonych wniosków ogółem, w tym: 

wnioski dzieci: 

wnioski dorosłych:                                                                                  

 

2186 

339 

1847 

 

2. 

 

Liczba rozpatrzonych wniosków (wydanych orzeczeń), w tym: 

orzeczenia dzieci: 

orzeczenia dorosłych: 

 

2103 

329 

1774 

 

3. 

 

Ilość posiedzeń składów orzekających (ilość komisji): 

 

 

176 

 

4. 

 

Liczba złożonych odwołań do II instancji ogółem, w tym: 

odwołania dzieci: 

odwołania dorosłych: 

 

258 

36 

222 

 

5. 

 

Liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym: 

legitymacje dla dzieci: 

legitymacje dla dorosłych: 

 

 

475 

63 

412 

 

W Powiatowym Zespole wydawane są również karty parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych i dla placówek zajmujących się rehabilitacją, edukacją i opieką nad 

osobami niepełnosprawnymi. W ubiegłym roku wydano łącznie 830 kart parkingowych. 
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VIII. OPIEKA SPOŁECZNA 
 

1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wykonuje zadania ustawowe  

i fakultatywne ukierunkowane na zabezpieczenie społecznego interesu mieszkańców 

Powiatu Opolskiego oraz poprawy warunków ich życia, ze szczególnym 

uwzględnieniem wsparcia rodziny, udzielaniu pomocy osobom w sytuacjach 

kryzysowych, w tym osób niepełnosprawnym. Analiza niniejszego opracowania 

pozwala uznać, że stanowi instytucję dynamicznie rozwijającą się, podejmującą 

działania oraz inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz zinstytucjonalizowanym 

podmiotom. 

 

W PCPR w Opolu zatrudnionych było 23 osoby w następujących zespołach: 

1. Zespół Organizacyjno-Administracyjny 

2. Zespół Finansowy 

3. Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON 

4. Zespół Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej 

5. Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny 

 

Działalność PCPR obejmuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej 

własne i z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest 

zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. 

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń; 

2) pracy socjalnej; 

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 
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4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

5) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, 

6) wsparciu osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzeniu  

w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia  

w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

7) zapewnieniu dochodu na poziomie interwencji socjalnej − dla osób nie 

posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom 

niepełnosprawnym; 

8) zapewnieniu dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom  

i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia; 

9) zapewnieniu profesjonalnej pomocy rodzinom, dotkniętym skutkami patologii 

społecznej, w tym przemocą w rodzinie; 

10) integracji ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie; 

11) stworzeniu sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 

 

Zgodnie z ustawą z  dnia 12 marca 2004 o pomocy PCPR w Opolu w 2020 roku 

realizowało zdania z zakresu pomocy społecznej, tj.: 

1) założenia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

2) udzielało specjalistycznego poradnictwa; 

3) udzielało pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających trudności  

w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 

ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

4) prowadziło i rozwijało infrastrukturę domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 
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5) prowadziło ośrodek wsparcia oraz mieszkanie chronione dla osób z terenu powiatu 

opolskiego; 

6) udzielało informacji o prawach i uprawnieniach; 

7) udzielało doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  do zadań 

własnych powiatu należy prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W świetle obowiązujących przepisów  

matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży, dotknięte przemocą lub znajdujące 

się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć 

schronienie i wsparcie  w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do 

tychże domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne 

osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. Uznając konieczność zabezpieczenia 

miejsc całodobowego, okresowego pobytu matkom z  małoletnimi dziećmi i kobietom 

w ciąży, będącym w sytuacji kryzysowej, Zarząd Powiatu Opolskiego zawarł umowę  

o powierzenie realizacji wyżej powołanego zadania w 2020 r. z Domem Matki i Dziecka 

w Opolu, a w ślad za nią stosowne porozumienia z gminami regulujące kwestię 

ponoszenia odpłatności za mieszkańców Powiatu Opolskiego.  

 
 

 
1. Świadczenia wypłacone dla beneficjentów rodzinnej pieczy zastępczej 
 

L
p.
  

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin/dzieci objętych pomocą finansową 
 

1. Miesięczne świadczenie na pokrycie 
kosztów pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej 

130/186 
 

2. Świadczenia na pokrycie kosztów 
remontu lokalu mieszkalnego/domu 
jednorodzinnego 

6 

3. Świadczenie na pokrycie kosztów 
utrzymania lokalu mieszkalnego w 
domu jednorodzinnym 

3 

4. Świadczenie pieniężne na 
dofinansowanie wypoczynku dzieci 

15 

5. Jednorazowe świadczenie na 
pokrycie niezbędnych wydatków, 

17 
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związanych z potrzebami dziecka 
przyjętego do rodziny zastępczej 

6. Pomoc pieniężna na kontynuowanie 
nauki 

26 

7. Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

9 

8. Pomoc pieniężna na 
zagospodarowanie 

7 

 
 
2. Świadczenia wypłacone wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej (Rozdział 85510) 
 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba wychowanków objętych 

pomocą finansową 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 9 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 

3. Pomoc pieniężna na zagospodarowanie 1 

 
3. Wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi w 2020  r. wyniosły 
294.551,13 zł. 
 
4. Zestawienie wypłaty świadczeń ze środków pieniężnych, otrzymanych z budżetu państwa 
 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin/wychowanków 

Dodatek wychowawczy (500+) – rodziny zastępcze 101/152 
 

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) – 
placówki opiekuńczo - wychowawcze 

64 

Świadczenie „Dobry start” 152 
 

Świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów 
zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej 
Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającym się na 
terytorium RP 

3 

Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo 
– wychowawczych 

527 
 

Pomoc dla repatriantów 0 
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Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  PCPR w Opolu realizował zadania powiatu w zakresie: 

1) wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo − 

wychowawczych poprzez zespół planowych działań mających na celu przywrócenie 

rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji oraz 

2) systemu pieczy zastępczej w ramach zespołu osób, instytucji i działań 

ukierunkowanych na zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom  

w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. 

 
Piecza zastępcza sprawowana jest w formach: 
 
1) rodzinnej, 

2) instytucjonalnej. 

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej Powiat Opolski wykonuje za 

pośrednictwem PCPR w Opolu będącego jednocześnie organizatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu – placówek opiekuńczo - 

wychowawczych: Domu Dziecka w Turawie, Domu Dziecka im. Janusza Korczaka  

w Tarnowie Opolskim oraz „Domu Dziecka w Chmielowicach” w Opolu. 

2. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny – rodzinna piecza zastępcza 

1) Wspieranie rodziny, realizowane przez powiat jest prowadzone w formie:: 

a) poradnictwa rodzinnego; 

b) terapii rodzinnej, rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne  

i socjalne,  mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań; 

c) pracy socjalnej; 

d) zapewnienie dziecku opieki i wychowania poza rodziną. 

2) Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności poprzez działania: 

a) specjalistów, przygotowanych do pracy z rodziną; 

b) placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

c) zawodowych rodzin zastępczych; 

d) koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
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3) Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na: 

a) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

b) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo − wychowawczych rodziny; 

c) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

d) pomocy w integracji rodziny; 

e) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. 

 

W 2020 r.  na terenie Powiatu Opolskiego funkcjonowało 101 rodzin zastępczych  

opieką, których znajdowało się 141 dzieci, w tym: 

1) 62  rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, które objęły opieką  86 dzieci, 

2) 35 rodzin zastępczych niezawodowych,  które objęły opieką 40 dzieci, 

3) 4 rodziny zastępcze zawodowe, które objęły opieką 10 dzieci, a także jedna rodzina 

zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego z 3 dzieci oraz jedna rodzina 

zastępcza zawodowa specjalistyczna sprawująca opiekę nad 3 dzieci. 

 

Pracownicy PCPR w Opolu współpracowali z rodzinami zastępczymi w celu 

przezwyciężenia trudnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, jak również życiowej, 

której nie były w stanie samodzielnie przezwyciężyć. Dzięki ich działaniom poprawie 

uległy relacje rodziców zastępczych z dziećmi przebywającymi w ich rodzinach. 

W zakresie wspierania osób i rodzin zagrożonych zjawiskami patologii społecznej 

PCPR w Opolu w 2020 r. rozwijał system środowiskowej opieki nad dziećmi  

i młodzieżą w formie specjalistycznego poradnictwa (socjalne, pedagogiczne, 

psychologiczne). 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

zapewniono wsparcie, polegające w szczególności na: 

1) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

2) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 

3) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

4) pomocy w integracji rodziny, 

5) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. 
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4. Dane statystyczne – rodzinna piecza zastępcza 

 

Tabela nr 1 - Liczba dzieci z Powiatu Opolskiego umieszczonych w rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów w 2020 r. 
 

Lp. Powiat Rodzina 
zastępcza 

spokrewniona 

Rodzina 
zastępcza 

niezawodowa 

Rodzina 
zastępcza 
zawodowa 

Rodzinny 
Dom 

Dziecka 

Ogółem 

1. Brzeg 2 0 0 0 2 

2. Namysłów 0 1 0 0 1 

3. Bełchatów 0 6 0 0 6 

4. Kluczbork `0 1 0 0 1 

5. Katowice 1 0 0 0 1 

6. Lubliniec 0 1 0 0 1 

7. Krapkowice 0 2 0 0 2 

8. Kędzierzyn- 
Koźle 

0 0 1 0 1 

9. Nowy Sącz 0 1 0 0 1 

10. Nysa 2 0 0 0 2 

11. Olesno 1 0 0 0 1 

12. Opole 7 4 1 0 12 

13. Prudnik 0 4 0 0 4 

14. Ostrzeszów 0 1 0   

15. Ogółem 13 21 2 0 36 

 
 
Tabela nr 2 – Liczba dzieci z Powiatu Opolskiego umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w 2020 r. 
 

Powiat Liczba dzieci 

Namysłów 3 

Głubczyce 3 

Ogółem: 6 
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Tabela nr 3 – Liczba dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych 
na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r. 
 

Lp. Powiat Rodzina 
zastępcza 
spokrewniona 

Rodzina 
zastępcza 
niezawodowa 

Rodzina 
zastępcza 
zawodowa 

Ogółem 

1. Brzeg 4 2 0 6 

2. Będzin 2 0 0 2 

3. Bytom 0 1 0 1 

4. Kluczbork 0 1 0 1 

5. Krapkowice 0 1 0 1 

6. Kędzierzyn - Koźle 0 0 3 3 

7. Kamienna Góra 0 1 0 1 

8. Kętrzyn 0 1 0 1 

9. Kłodzko 3 0 0 3 

10. Kamień Pomorski 0 0 1 1 

11. Łomża 0 1 0 1 

12. Mysłowice 1 0 0 1 

13. Namysłów 1 2 0 3 

14. Olesno 2 0 0 2 

15. Opole 11 3 1 14 

16. Nowa Sól 0 0 1 1 

17. Wałbrzych 1 0 0 1 

18. Wrocław 0 1 0 1 

 Ogółem 25 13 5 43 

 
 
Tabela nr 4 – Liczba dzieci z innych powiatów, umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r. 
 

Powiat Liczba dzieci 

Opole 4 

Namysłów 1 

Ogółem: 5 

 
 

Powiat Opolski ma w swoich zasobach mieszkanie chronione, które jest formą 

pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające 

do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym 

funkcjonowaniu. W 2020 r. PCPR w Opolu prowadził mieszkanie chronione 

udzielające wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej utworzone 

w 2019 r. na terenie Miasta Opola  z przeznaczeniem dla 3 osób. W roku 

sprawozdawczym z usług świadczonych w ww. mieszkaniu chronionym skorzystało 

łącznie 3 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 
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Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane  ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej 

„PFRON”. 

Zadania PCPR w Opolu wykonuje po uprzednim otrzymaniu środków 

finansowych z PFRON. Ww. środki zostały wydatkowane zgodnie z założeniami 

uchwały nr XIX/137/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie 

określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.   

Dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 

W  2020 r. ze środków PFRON w ramach przyznanego algorytmu wydano kwotę  

1.301,822 zł  dla 710 osób. Przyznane środki wykorzystano na zadania: 

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; 

- dofinansowanie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne; 

- dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; 

- dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych; 

- dofinansowanie likwidacji barier technicznych; 

- dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się; 

- dofinansowanie do działań z zakresu sportu, kultury rekreacji osób 

niepełnosprawnych; 

- dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego; 

- działanie warsztatu terapii zajęciowej, zwanego dalej „WTZ” w Siołkowicach Starych, 

prowadzony przez Caritas Diecezji Opolskiej. 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatkowanych środków PFRON na 
poszczególne działania w 2020 roku: 
 

Zakres działań Liczba osób Kwota 

dofinansowanie do 

uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych 

ogółem 73 72 291 zł 

dorosłych: 36 +11 

opiekunów 

45 198 zł 

dzieci: 13 + 13 opiekunów 27 093 zł 

dofinansowanie do 

środków pomocniczych                               

i przedmiotów 

ortopedycznych 

ogółem: 506 545 854 zł 

dorośli: 440 445 009 zł 

dzieci: 66 100 845 zł 

dofinansowanie do 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny 

ogółem: 7 18 700 zł 

dorośli: 6 11 700 zł 

dzieci: 1 7 000 zł 

dofinansowanie do 

likwidacji barier 

architektonicznych 

ogółem: 12 

dorośli: 12 

26 611 zł 

26 611 zł 

dofinansowanie do 

likwidacji barier                           

w komunikowaniu się  

ogółem: 7 5 786 zł 

dzieci i młodzież: 4 3 098 zł 

dorośli: 3 2 688 zł 

dofinansowanie do 

likwidacji barier 

technicznych 

ogółem: 3 9 600 zł 

dorośli: 3                      9 600 zł 

dofinansowanie do sportu, 

kultury rekreacji osób 

niepełnosprawnych 

ogółem: 40 

 

6 300 zł 

dorośli: 40 6 300 zł 

dzieci: 0 0,00 zł 

dofinansowanie do usługi 

tłumacza języka migowego 

dorośli: 2 1 800 zł 

działanie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Siołkowicach 

Starych 

30 683 200 zł 

ze środków PFRON 614 880 

zł 

ze środków własnych 

Powiatu 68 320 zł 

działanie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Tarnowie 

Opolskim 

30 7 600zł 

ze środków PFRON 0,00 zł 

ze środków własnych 

Powiatu 

7 600 zł 
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Dnia  23 listopada 2020 roku do PCPR w Opolu wpłynął wniosek  Fundacji „Dom 

Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” z Opola na prowadzenie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim dla 30 osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Powiatu Opolskiego.  

Projekt obejmował wnioskowanie środków PFRON wyłącznie na prowadzenie 

WTZ, ponieważ koszty utworzenia placówki, tj. przystosowanie budynku oraz 

częściowe wyposażenie pokrył z własnego budżetu Powiat Opolski.  

Złożony przez Fundację wniosek na realizację zadania był kompletny i nie budził 

zastrzeżeń. Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji z Porażeniem Mózgowym”  

w Opolu posiada niezbędne doświadczenie w zakresie planowanej   działalności,   

zasoby   rzeczowe   oraz   osobowe  zapewniające profesjonalne wykonanie zadania. 

Dnia 22 grudnia 2020 roku podpisana została umowa z ww. podmiotem na 

prowadzenie placówki. Placówka rozpoczęła działalność rehabilitacyjną z dniem 

28.12.2020 r. W nowo powstałym WTZ utworzono 6 pracowni: artystyczną (malarską), 

artystyczną (rękodzieła), gospodarstwa domowego, ceramiczną, techniczno-

ogrodniczą,  informatyczno-zawodową.                  

W placówce rehabilitacji społecznej i zawodowej poddawanych jest  

30 niepełnosprawnych uczestników zamieszkałych na  terenie Powiatu Opolskiego. 

 

 
Zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane 

przez powiat oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi określa 

art. 6 ust. 3 ꟷ 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W 2020 r. PCPR w Opolu  w ramach wyżej powołanych zadań realizował 

założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za 

pośrednictwem powołanego w 2018 r. w tym celu  Zespołu ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Powyższe działania zostały uszczegółowione i wykonywane  

w ramach Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 oraz Powiatowego Programu  

Profilaktycznego  w  Zakresie Promowania  i  Wdrażana  Prawidłowych Metod 

Wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 

2015-2020. 
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W ramach monitoringu zjawiska przemocy na terenie Powiatu Opolskiego: 

1) gromadzono  informacje o liczbie wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” przez 

przedstawicieli instytucji o których mowa w art. 9d ust. 2 ustawy  o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie; 

2) prowadzono telefoniczne lub bezpośrednie konsultacje merytoryczne  

z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, w sprawie sposobu efektywnej 

realizacji działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, zgodnie z treścią 

obowiązujących aktów prawnych; 

3) dokonywano analizy indywidualnej sytuacji rodzin zastępczych, w których 

zachodziło podejrzenie wystąpienia zachowań, noszących znamiona przemocy  

w rodzinie; 

4) systematyczne uzupełniano i przekazywano sprawozdania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

5) prowadzono działania służące realizacji oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla 

sprawców przemocy w rodzinie. 
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2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE 

 
 Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie mieści się w zabytkowym (wpisany do 

rejestru zabytków pod nr 114/54), XVI-wiecznym renesansowym Zamku. Został on 

zbudowany w 1563 roku według projektu włoskich architektów na zlecenie 

ówczesnego właściciela Prószkowa – hrabiego Jerzego Prószkowskiego i miał 

początkowo charakter obronny. W 1644 r. w czasie wojny trzydziestoletniej został 

spalony, a następnie w 1677 r. – odbudowany. W 1763 r. Leopold Prószkowski założył 

tu słynną w Europie i świecie fabrykę fajansu. Po śmierci Leopolda Prószkowskiego 

Zamek wraz z fabryką zmienił właścicieli, którzy w  1783 r. odsprzedali go królowi 

pruskiemu Fryderykowi II. Po pożarze w 1853 r. fabrykę zamknięto, a Zamek po 

przeprowadzeniu adaptacji wnętrz w latach 1845-47 przekazano na siedzibę Zakładu 

Rolniczego, a następnie Wyższego Zakładu Rolniczego przekształconego  

w Akademię Rolniczą. Po zamknięciu Akademii w 1881 r. i przeniesieniu jej do Berlina 

w Zamku utworzono seminarium nauczycielskie, a następnie szpital. Po II wojnie 

światowej, w 1946 r. powstał w nim zakład dla umysłowo chorych, prowadzony przez 

siostry zakonne. W latach 50-tych zakład upaństwowiono i od tego czasu działa, jako 

placówka pomocy społecznej. Obecnie funkcjonuje, jako Dom Pomocy Społecznej. 

 Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Opolskiego prowadzoną w formie  jednostki budżetowej. Zgodnie z decyzją Wojewody 

Opolskiego nr 17/2019 z 9 kwietnia 2019 r. oraz Statutem, DPS w Prószkowie jest 

domem o dwóch profilach, przeznaczonym dla pobytu stałego dla osób dorosłych, 

dysponuje łącznie 223 miejscami, w tym :  

w części dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - 164 osób, 

w części dla osób przewlekle somatycznie chorych  -    59 osób. 

  

Podstawowym przedmiotem działalności Domu jest w szczególności 

zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, świadczenie usług w zakresie 

zaspakajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagajacych i edukacyjnych na 

poziomie standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. Osobie wymagającej całodobowej opieki 

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy  
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w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług 

świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność  

i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej 

sprawności.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców wynosiła  

155 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 44 osób przewlekle somatycznie 

chorych. Łącznie do dwóch profili w 2020 roku przyjęto 31 nowych mieszkańców. 

natomiast zmarły 22 osoby, a 6 osób opuściło Dom na własną prośbę. 

W 2020 r. swoją działalność kontynuował,  funkcjonujący w strukturze DPS, 

dom dziennego pobytu. Dzienny Dom Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej  

w Prószkowie zgodnie z art. 51 ust. 1 ꟷ 4 ustawy o pomocy społecznej osobom, które 

ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki   

i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku 

wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej 

dziennego pobytu. Jego usługi dedykowane są osobom nieaktywnym zawodowo  

w wieku poprodukcyjnym, powyżej 60 lat, które ze względu na wiek, stan zdrowia, 

niepełnosprawność ruchową, sytuację życiową, warunki rodzinne, materialne oraz 

bezradność w sprawach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego wymagają 

pomocy i wsparcia osób trzecich.  

Wyżej powołany ośrodek wsparcia dysponuje 20 miejscami dla uczestników 

zajęć oraz 4 miejscami całodobowego okresowego pobytu. Na jego ofertę skierowaną 

dla seniorów w 2020 r. składała się aktywizacja poprzez udział w szeregu atrakcyjnych 

zajęć terapeutycznych oraz zajęć rehabilitacyjnych podtrzymujących sprawność 

ruchową, a także porady i wsparcie psychologiczne.  

Dzienny Dom Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie zapewniał 

pomoc w podstawowych czynnościach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

w życiu codziennym, a także w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych  

i urzędowych. Ponadto placówka zaspakajała świadczeniobiorcom potrzeby 

kulturalnoꟷoświatowe, sportowo ꟷ rekreacyjne oraz towarzyskie. 

Pobyt w wyżej powołanym ośrodku wsparcia był odpłatny do wysokości 

średniego miesięcznego kosztu ustalonego na 2020 r. Rzeczywista wysokość 

odpłatności osoby zainteresowanej została uzależniona  od jej sytuacji finansowej.  
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Podstawę przyjęcia do ww. dziennego domu pomocy stanowi decyzja o skierowaniu  

i ustaleniu wysokości odpłatności wydana przez Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Opolu, działającego z upoważnienia Starosty Opolskiego, po 

uprzednim rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie złożonym przez osobę ubiegającą się za 

pośrednictwem właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.  

Na koniec 2020 r. w zajęciach organizowanych przez DDP uczestniczyło stale 

8 osób. 

W ubiegłym roku, mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-

CoV-2 oraz zachorowań na COViD-19, Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 

realizował z powodzeniem wszystkie zadania określone w statucie Domu. 

Zapewniano mieszkańcom całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry 

pracowników, utrzymując wskaźnik zatrudnienia na wymaganym poziomie  

0,5 pracownika na 1 mieszkańca. Liczba zatrudnionych pracowników na dzień  

31 grudnia 2020 r. wyniosła 139 osób, w tym: 

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy - 30 osób, 

2) Dział Opieki Dziennej – 4 osoby, 

3) Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy - 105 osób. 

W 2020 roku Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie został członkiem Banku 

Żywności w Luboszycach w ramach programu „Nie Marnuj Jedzenia 2020”. Od 

kwietnia ubiegłego roku cyklicznie otrzymuje z Banku Żywności różne artykuły 

spożywcze. 

W ramach poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców zakupiono 

sprzęt poprawiający komfort podopiecznym leżącym oraz pracownikom opiekującymi 

się nimi, w tym m.in.: fotel kąpielowy, podnośnik jezdny osobowy, łóżko rehabilitacyjne 

dla osoby z otyłością oraz wózek toaletowo-prysznicowy. 

W poszczególnych Zespołach Terapeutyczno-Opiekuńczych organizowane 

były planowane zajęcia w ramach terapii społecznej. W okresach czasowego 

złagodzenia obostrzeń organizowano dla mieszkańców szereg imprez rekreacyjno-

sportowych oraz kulturalno-oświatowych. W ramach fizycznego usprawniania 

mieszkańców zapewniano dostęp do zajęć ruchowych w trzech gabinetach 

rehabilitacyjnych oraz kontynuowane były treningi tenisa ziemnego dla mieszkańców.      
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Dom umożliwiał swoim mieszkańcom pełny dostęp do przysługującej im 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej, w tym opieki 

psychiatrycznej.  

Mieszkańcom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich zapewniano stały i systematyczny dostęp do nowoczesnego sprzętu  

w ramach ich uprawnień finansowanych przez NFZ. 

 

3. DOM DZIECKA W TURAWIE 

Dom Dziecka w Turawie powołany został do działania zaraz po wojnie  

z przeznaczeniem dla sierot wojennych. Od roku 1945 do roku 2011 jego siedzibą był 

pałac znajdujący się  w centrum wsi. Od lata 2011 roku siedzibą domu dziecka jest 

budynek położony na Rybaczówce w pobliżu Dużego Jeziora Turawskiego. 

Dom Dziecka w Turawie jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą 

typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci powyżej 10 roku życia do czasu uzyskania 

pełnoletniości. W uzasadnionych przypadkach mogą przebywać dzieci młodsze, które 

nie ukończyły 10 roku życia.  

W  Domu przebywają dzieci z powiatu opolskiego na podstawie skierowania 

Starosty Opolskiego, zgodnie z  postanowieniami  sądu rodzinnego o umieszczeniu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Dom Dziecka  zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieci całkowicie lub 

częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Prowadzone są zajęcia wychowawcze, 

korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak 

wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego. Dzieciom 

niepełnosprawnym zapewnia się odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne. 

Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny 

przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

Ponadto, pracownicy pracują z rodziną dziecka, zapewniają warunki do 

indywidualnego rozwoju dziecka, sportu, rekreacji i wypoczynku  (wycieczki, kolonie 

letnie, zimowiska itp.) 

Wychowankowie objęci są opieką wychowawczą, pedagogiczną  

i psychologiczną zgodnie z indywidualnie opracowanymi i realizowanymi programami.  
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Zdania statutowe placówki realizowane są przez 19 pracowników. Wszyscy 

pracownicy posiadają wymagane na zajmowanych stanowiskach kwalifikacje 

zawodowe. Odbywają liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. 

W Domu Dziecka w Turawie na dzień 31 grudnia 2020 r. przebywało  

14 wychowanków. Stan ten jest  wynikiem prowadzonej strategii, celem osiągnięcia na 

dzień 1 stycznia 2021 r. 14-osobowego stanu wychowanków w placówce zgodnie  

z obowiązującymi standardami w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 Wychowankowie zajmują pokoje 1-4 - osobowe z łazienkami. W palcówce 

znajduje się pracownia komputerowa z dostępem do internetu z pełnym 

wyposażeniem multimedialnym, sprzęt muzyczny i nagłaśniający. Do dyspozycji 

wychowanków jest ogrodzony, rozległy teren zielony w bezpośrednim sąsiedztwie 

Jeziora Dużego, dwa trawiaste boiska sportowe do piłki nożnej, siatkowej  

i koszykowej, plac zabaw, altana ogrodowa, murowany grill, sprzęt sportowy, sprzęt 

radiowo-telewizyjny i zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, a w sezonie 

letnim rozporowy basen kąpielowy  oraz namiot ogrodowy ze stołami i ławkami itp.  

Podopieczni stanowią dwie grupy wychowawcze, z której każda może korzystać  

z pełni wyposażonej kuchni do samodzielnego przygotowywania posiłków pod 

nadzorem.   

Wychowankowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz 

zwierzętami domowymi: pies, kot, hodowla rybek w  akwarium oraz w zewnętrznym 

oczku wodnym przed budynkiem. Część pomieszczeń wyposażona jest  

w klimatyzację: pomieszczenia biurowe, kuchnia, sala komputerowa, dwie świetlice dla 

wychowanków.  

W minionym 2020 roku ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 

działalność organizacyjna, opiekuńcza i wychowawcza podporządkowana została 

wymaganiom stawianym przez służby sanitarne. Wprowadzano w placówce 

odpowiednie procedury bezpieczeństwa epidemicznego, pracowników  

i wychowanków wyposażono w środki do ochrony osobistej oraz w sprzęt 

komputerowy do nauki zdalnej.  

Przy placówce funkcjonuje mieszkanie chronione przeznaczone dla 5 osób 

opuszczających pieczę zastępczą i będących w trudnych warunkach mieszkaniowych. 

Mieszkanie wyposażone jest w niezbędne meble oraz sprzęt telewizyjny  



171 
 

i gospodarstwa domowego, a jego mieszkańcy mają zapewnioną pomoc i wsparcie 

psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego. 

 Rok 2020 r. ze względu na pandemię był rokiem bardzo trudnym do realizacji 

zadań. Priorytetem w pracy była ochrona zdrowia i życia zarówno wychowanków jak  

i pracowników. Dzięki zastosowanym procedurom i środkom do ochrony osobistej nie 

doszło do zakażenie żadnego wychowanka na terenie placówki. Praca opiekuńcza, 

wychowawcza oraz zdalna nauka podopiecznych przebiegały bez poważniejszych 

zakłóceń. Zadania statutowe placówki były realizowane na bieżąco.  

  

4. DOM DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 

Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim powstał 31 października 1957 roku decyzją 

Wydziału Zdrowia w Opolu. 29 marca 1958 roku przyjęto do niego pierwsze dzieci. Od 

początku swojego istnienia dom był przeznaczony  dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. 

Dysponował 60 miejscami dla dzieci i 2 miejscami dla matek. Matki z dziećmi 

przyjmowano tylko do 1982 roku.  

Rada Powiatu Opolskiego dnia 1 czerwca 2006 roku nadała Domowi Dziecka  

w Tarnowie Opolskim imię Janusza Korczaka.  

Dom zapewnia dzieciom: całodobową opiekę i wychowanie, wyżywienie, 

zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, religijnych, utrzymywanie 

kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, o ile sąd nie postanowił inaczej. 

Wychowankowie korzystają z przysługujących im świadczeń zdrowotnych, mają 

dostęp do nauki, zajęć wychowawczych, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego 

życia. Pracownicy placówki podejmują działania w celu: powrotu dziecka do rodziny 

naturalnej (o ile przemawia za tym dobro dziecka), znalezienia rodziny adopcyjnej lub 

umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim jest placówką typu 

socjalizacyjno-interwencyjnego z 30 miejscami,  w tym cztery miejsca interwencyjne. 

W placówce,  według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przebywało 15 wychowanków. 

W  roku 2020 zatrudnionych było 18 osób (16 etatów) . 

Wychowankowie domu dziecka od wielu lat uczestniczą w Programie Rozum 

i Serce we współpracy z pracownikami Zakładów Produkcyjnych NUTRICIA w Opolu  
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oraz studentami Uniwersytetu Opolskiego. W ramach programu studenci udzielają 

korepetycji podopiecznym z różnych przedmiotów, w tym języków obcych. W roku 

minionym, z uwagi na pandemię Covid-19 nauczanie i jego oficjalne podsumowanie 

odbyło się zdalnie.  

W ciągu roku realizowano plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, który skupiał 

się na wychowaniu moralnym. Był on realizowany przede wszystkim poprzez 

zwrócenie szczególnej uwagi na wywiązywaniu się dzieci się ze swoich obowiązków, 

poszanowanie dorosłych, kolegów, ludzi starszych, zwierząt i roślin. Wieloletnia praca 

opiekuńczo-wychowawcza przynosi efekty. Realizowano naukę zdalną 

wychowanków, którzy korzystali z komputerów i laptopów dostępnych w placówce.  

O ile zaostrzenia epidemiologiczne w Polsce pozwalały, dzieci aktywnie 

spędzały czas wolny biorąc udział w wycieczkach oraz innych wydarzeniach, w tym:   

w wyjazdach na kryty basen, gdzie systematycznie uczestniczyły w nauce pływania, 

wyjazdach do kina i teatru, wyjazdach do DPS w Kędzierzynie Koźlu i wycieczkach 

krajoznawczych. Dzieci uczęszczały na zajęcia piłki nożnej, karate, taneczne oraz 

zajęcia SKS – piłka ręczna. Poza tym, dzieci spędzały czas na zabawach                                     

i uczestniczyły w zawodach sportowych na boisku przy domu dziecka. Podopieczni 

brali udział w ogniskach, grillach i różnych uroczystościach organizowanych przez 

Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim.  

W domu funkcjonuje  grupa usamodzielnienia dla dorastających wychowanków, 

w której uczą się gotować, sprzątać, samodzielnie wykonywać zakupy, kupować bilety 

autobusowe, załatwiać sprawy urzędowe. Pracownicy placówki pozostają w kontakcie 

z pracownikami ośrodków pomocy społecznej - właściwych ze względu na miejsce 

zamieszkania rodziców wychowanków lub wychowanków (przed momentem ich 

umieszczenia w placówce.  

 

 5. DOM DZIECKA W CHMIELOWICACH  

 

Dom Dziecka w Chmielowicach jako placówka opiekuńczo – wychowawcza 

powstał 31 sierpnia 1963. Dom Dziecka w Chmielowicach jest placówką 

socjalizacyjną dla dzieci powyżej dziesiątego roku życia.  Od 14 września 2020 roku 

zgodnie decyzją Wojewody Opolskiego Dom Dziecka w Chmielowicach  jest placówką 
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dla 14 dzieci. Działa w oparciu o statut i regulamin organizacyjny. 

 Najważniejszym celem realizowanymi w placówce jest świadczenie usług 

opiekuńczo-wychowawczych dla wychowanków zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa, godności, intymności oraz realizacji praw i potrzeb dzieci. 

Misją placówki jest dążenie do  poprawy jakości życia wychowanków, zapewnienia im 

właściwych warunków do życia i rozwoju oraz usamodzielnienia. Placówka zapewnia 

całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń 

zdrowotnych, edukacyjnych i terapeutycznych, ochronę przed przemocą, 

uzależnieniem i demoralizacją, kształtuje hierarchię wartości i postawy oraz 

przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie poza placówką. Dzieci miały 

możliwość korzystania z ogólnodostępnego telefonu do Rzecznika Praw Dziecka                    

i instytucji wspierających. 

Od 12 marca 2020 dzieci uczyły się zdalnie w domu ze względu na epidemię 

Covid-19 korzystając ze sprzętu komputerowego, w który wyposażony jest Dom 

Dziecka. Wszystkie  dzieci w czerwcu 2020 r. otrzymały promocję do następnej klasy.    

W roku 2020 ze względu na epidemię Covid-19 wprowadzono nowe procedury 

i przepisy mające na celu bezpieczeństwo dzieci i pracowników przed zakażeniem. 

Praca z dziećmi odbywała się bez przeszkód w systemie stacjonarnym.  

W miarę możliwości dzieci korzystały z różnych form spędzania wolnego czasu                     

w formie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, zajęć sportowo-rekreacyjnych 

( treningi, zawody) , zajęć kulturalno-oświatowych. 

Placówka  zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowała prawa dziecka                   

i wszelkie potrzeby dzieci w zakresie wychowania, opieki i rozwoju, organizacji czasu 

wolnego. W Domu Dziecka w Chmielowicach prowadzone były zajęcia przez 

psychologa, pedagoga, wychowawców i osoby zaproszone z zewnątrz – 

psychologów, dietetyka, trenera sportowego i dzielnicowego. Dzieci korzystały z zajęć 

kompensacyjno-wyrównawczych, psychoedukacyjnych, edukacyjno-

socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych. Pracownik socjalny prowadził 

pracę z rodzinami biologicznymi na rzecz powrotu dzieci do rodziny.  
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IX. OŚWIATA 
 

SZKOŁY  

 

Przełom roku szkolnego 2019/2020 okazał się czasem szczególnym ze względu 

na pandemię wirusa SARS-CoV-2, aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie 

marca 2020 r. zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, a następnie wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość. 

Kilkumiesięczny okres nauki zdalnej okazał się czasem próby i szybkich zmian, którym 

podołać musieli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Jednak dzięki przeorganizowaniu 

pracy prowadzonych przez powiat zespołów szkół oraz poradni psychologiczno-

pedagogicznych, poprzez wprowadzenie nowych metod pracy i narzędzi sprawnie 

realizowano prowadzenie nauki na odległość.  

W roku 2020 Powiat Opolski był organem prowadzącym dla czterech zespołów 

szkół: 

1. Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,  

2. Zespół Szkół w Ozimku,  

3. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, 

4.  Zespół Szkół w Tułowicach.  

 

 

Szkoła powstała 13 lutego 1946 roku, jako Państwowe Gimnazjum 

Koedukacyjne i Liceum z siedzibą w niemodlińskim zamku, natomiast 21 marca 1947 

roku  nadano szkole imię pierwszego koronowanego króla Polski Bolesława 

Chrobrego. 5 lutego 1972 roku przeniesiono szkoły do budynku przy ulicy Opolskiej,  

a 1 września 1978 roku utworzono Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego. 

W roku 2020 w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego wchodzą: Liceum 

Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Branżowa II stopnia, Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

Szkoła realizowała następujące cele: 

− Wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, 

społeczny i fizyczny uczniów. 
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− Wyposażenie uczniów w umiejętności kluczowe niezbędne do aktywnego  

i świadomego uczestnictwa w nowoczesnym społeczeństwie. 

− Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego 

standardu usług edukacyjnych. 

− Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez 

zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz „dużej i małej 

ojczyzny”. 

− Wychowanie absolwenta wyposażonego w umiejętność samodzielnego, 

krytycznego myślenia, dobrze przygotowanego do dalszej edukacji, 

samodzielnego, dorosłego życia. 

W Zespole Szkół zatrudnionych było 47 pracowników, w tym 38 nauczycieli,  

4 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. 

Do Zespołu Szkół na dzień 30 września 2020 r. uczęszczało 158 uczniów 

 

 
Historia Zespołu Szkół w Ozimku wiąże się z początkiem polskiego szkolnictwa  

w Ozimku. We wrześniu 1945 roku władze huty rozpoczęły organizację  

6 – tygodniowych kursów repolonizacyjnych, przeznaczonych dla tych, którzy mieli 

problemy w biegłym posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie. Zajęcia 

prowadzone były w zakresie języka polskiego, nauki o Polsce i historii Polski przez 

pracowników huty i studentów odbywających 3 – miesięczne praktyki w zakładzie. 

Równolegle z kursami zorganizowano pierwszą szkołę dokształcającą w zawodach 

hutniczych dla 107 uczniów. Zajęcia odbywały się w stołówce i pomieszczeniach 

biurowych na terenie huty. Szkoła pod oficjalną nazwą Szkoła Przemysłowa 

Państwowej Huty „Małapanew” w Ozimku rozpoczęła działalność 14 stycznia 1946 

roku. W 1948 roku z powodu dużego zainteresowania, zainicjowały działalność 

Gimnazjum Przemysłowe i Liceum Przemysłowe z klasą tzw. o kierunku hutniczym. 

Bardzo ważny w życiu szkoły był rok 1949 w którym, mury szkoły opuścili pierwsi 

absolwenci i zapadła decyzja o budowie nowego obiektu szkoły przy ulicy 

Częstochowskiej.  

W roku 2020 w skład Zespół Szkół w Ozimku wchodzą następujące typy szkół: 

Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Branżowa  

II stopnia. Uczniowie kształcili się w zawodach: technik informatyk, technik fotografii  
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i multimediów. W szkole branżowej tworzy się klasy wielozawodowe gdzie najczęściej 

wybierane przez uczniów zawody to: sprzedawca, elektryk, tapicer, stolarz, mechanik 

pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, 

fotograf, blacharz samochodowy, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie, cukiernik, modelarz odlewniczy, lakiernik, ślusarz, monter sieci  

i instalacji sanitarnych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, 

murarz-tynkarz.  

W roku 2020 zatrudnionych było 44 osoby, w tym 32 nauczycieli,  

6 pracowników administracji  i 6 pracowników obsługi. Do Zespołu Szkół w Ozimku na 

dzień 30 września 2020 r. uczęszczało 243 uczniów. 

Głównymi celami  jednostki było ciągłe podwyższanie osiągnięć uczniów  

z egzaminów maturalnych i zawodowych, tworzenie w kolejnych latach klas liceum, 

technikum i szkoły branżowej, promowanie szkoły w środowisku lokalnym, udział  

w działaniach projektowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

Kontynuowano współpracę z opolskimi uczelniami, pracodawcami oraz firmami 

wpierającymi kształcenie zawodowe. 

Szkoła realizowała następujące programy: 

1. „Pomyśl zanim spróbujesz” dotyczącą profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 

18 roku życia, 

2. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” program rządowy, 

3. Szkolny projekt edukacyjny „Zdrowie kobiet” we współpracy z pielęgniarką  

i ginekologiem, 

4. Szkolny program edukacyjny „Profilaktyka raka piersi”. 

Miniony rok 2020 był trudnym rokiem dla oświaty, gospodarki i  społeczeństwa. 

Pomimo pracy w obostrzeniach sanitarnych szkoła funkcjonowała prawidłowo, 

realizowała założone  plany i strategie. W szkole przeprowadzono zaplanowane 

egzaminy zewnętrzne – maturalne i zawodowe, z których uczniowie osiągnęli wysokie 

wyniki zdawalności w poszczególnych egzaminach  

 

  



177 
 

 

 

W roku 2020 w skład Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie wchodziło: 

1) Publiczne Liceum Ogólnokształcące z klasami o profilu sportowym, policyjnym, 

strażackim i bezpieczeństwa narodowego; 

2) Internat. 

W Zespole Szkół w Prószkowie zatrudnionych jest 78 osób na 76,5 etatów, w tym  

49 osób stanowiła kadra pedagogiczna oraz 29 osób administracja i obsługa. 

Do szkoły uczęszczało 214 uczniów, natomiast w internacie mieszkało 160 uczniów. 

Cele i plan pracy szkoły na rok 2020/2021: 

1) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych, 

sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. 

2) Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole w sposób służący 

rozwojowi uczniów. 

3) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze 

szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. 

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

4) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych edukacyjnych. 

5) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie  

z technologii cyfrowych. 

 

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  

i respektowanie norm społecznych. 

1) Ukształtowanie wizerunku wychowanka, który wykorzystuje w pełni swoje 

możliwości, zdolności intelektualne, emocje i umiejętności społeczne, 

prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia. 

2) Pomoc wychowankom w rozwijaniu zdolności do samokontroli  

i samoobserwacji. 

3) Umacnianie pozytywnych postaw i pożądanych działań wśród młodzieży. 
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4) Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek  

w internacie oraz najbliższym otoczeniu. 

5) Pomoc w rozwijaniu zainteresowań wychowanków. 

6) Ochrona wychowanków przed zagrożeniami codziennego życia, reagowanie na 

pojawiające się zagrożenia (ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia 

zarażeniem wirusem SARS-COV-2). 

 

Edukacja i wychowanie 

Plan funkcjonowania Zespołu Szkół opierał się na założeniach: 

1) doskonalenie poziomu nauczania, wychowania i opieki wśród uczniów; 

2) poprawa jakości funkcjonowania szkoły i internatu, systematyczne 

analizowanie i  ocenianie  stopnia realizacji stawianych przed szkołą wymagań 

wynikających z zadań szkoły; 

3) dbanie o rozwój ucznia, rozwój zawodowy nauczycieli, a także realizacja 

potrzeb i oczekiwań wszystkich podmiotów współpracujących ze szkołą; 

4) przygotowanie młodzieży do udziału w życiu społecznym i przyszłych 

obowiązków zawodowych; 

5) rozwój kultury fizycznej; 

6) wychowanie w zdrowiu, bezpieczeństwo i opieka psychologiczna nad 

młodzieżą. 

 

 

Dnia 22 marca 1949 roku Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Śląsko-

Dąbrowskiego w Opolu utworzyła w Tułowicach placówkę, której głównym celem było 

dokształcanie i doskonalenie kadry leśnej. W 1959 roku powołano dla absolwentów 

liceów ogólnokształcących, Państwową Leśną Szkołę Techniczną w Tułowicach. 

Dwuletnia szkoła zawodowa była jedyną tego typu placówką w kraju i istniała przez 

dwanaście lat. Na edukację leśną w Tułowicach złożyła się również działalność 

powołanego w 1962 roku Technikum Leśnego o pięcioletnim okresie nauczania. 

Obecnie funkcjonujący Zespół Szkół w Tułowicach powstał w roku 2002,  

w skład wchodzą pięcioletnie technikum leśne i czteroletnie liceum ogólnokształcące. 

Bazę lokalową szkoły stanowią dwa pawilony szkolne połączone pasażem, kompleks 
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sportowy – hala sportowa z basenem oraz boisko wielofunkcyjne, a także internat 

mieszczący się w zabytkowym pałacu. 

W  Zespole Szkół zatrudnionych było 61 pracowników na 54,62 etatach w tym: 

34 nauczycieli, 10 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi. 

Do Zespołu Szkół uczęszczało 216 uczniów, a w Internacie mieszkało 148 

uczniów. 

W Zespole Szkół w Tułowicach kształcenie odbywa się w dwóch typach szkół: 

− Technikum Leśne – 4 letnie i 5 letnie, 

− Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie i 4 letnie. 

TECHNIKUM LEŚNE 

Zadania szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są 

uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na 

które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja 

procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, 

mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost 

oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie 

kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych 

nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 

edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową 

przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół 

kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania 

wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające 

rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze 

szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości 

podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania 

przedwczesnemu kończeniu nauki. 
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Cele kształcenia w zawodzie 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia 

w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany 

do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1. organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu; 

2. organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych; 

3. prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach; 

4. prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz 

użytków ubocznych; 

5. organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym 

zagospodarowaniem lasu. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Oddziały Przygotowania Wojskowego 

Od stycznia 2020 roku szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do 

ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie 

oddziałów przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo 

oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której 

powstawać będą oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych  

i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych. 

Program nauczania 

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego,  

w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale 

przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części 

teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. 

Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy. 
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Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach już od roku 

szkolnego 2011/2012 prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie 

obronności państwa. Jednocześnie od 2017 roku do chwili obecnej kształcenie 

realizowane jest w klasach wojskowych objętych patronatem Ministra Obrony 

Narodowej w ramach „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Natomiast 

od 1 września 2020 r. szkoła otrzymała pozwolenie Ministra Obrony Narodowej na 

utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. W oddziałach realizowane jest 

szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej oraz 

przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. 

W oddziale przygotowania wojskowego w liceum ogólnokształcącym: 

1) zajęcia teoretyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć 

teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów 

informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, 

pokazów umundurowania; 

2) zajęcia praktyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć 

praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry 

bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo 

wykonywanych przez żołnierza czynności. 

Uczniowie kończący edukację w tym oddziale mogą liczyć na: 

• odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się 

złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy; 

• preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych 

rodzajów służby wojskowej; 

• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe 

punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych; 
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W roku 2020 do szkół prowadzonych przez Powiat Opolski uczęszczało łącznie 

830 uczniów. Organizację pracy jednostek oświatowych w podziale na liczbę uczniów, 

typy szkół i oddziały ilustrują poniższe tabele.  

 
Tabela Liczba uczniów / oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.  
 

Nazwa 
Zespołu 

Szkół 
Typ szkoły: 

Klasy: 

I I II II III III IV IV  

Liczba 
oddział

ów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddział

ów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddział

ów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddział

ów 

Liczba 
uczniów 

Ogólna 
liczba 

uczniów  

Zespół Szkół 
im. B. 

Chrobrego w 
Niemodlinie 

 
Liceum 

Ogólnokształcące 
 

2 36 1 22 1 13 0 0 71 

Branżowa Szkoła 
I. Stopnia 

2 50 1 15 1 15 0 0 80 

Zespół Szkół 
im. J. 

Warszewicza 
w 

Prószkowie 

Liceum 
Ogólnokształcące 

4 87 3 61 4 73 0 0 221 

Zespół Szkół       
w Ozimku 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 11 1 16 1 22 0 0 49 

Technikum 3 64 1 19 1 17 1 10 110 

Branżowa Szkoła I. 
Stopnia 

3 57 1 19 1 21 0 0 97 

 
 
 
 

Zespół Szkół 
w Tułowicach 

3-letnie 
Liceum 

Ogólnokształcące 
2 43 1 14 2 30 0 0 87 

4-letnie 
Liceum 

Ogólnokształcące  
1 26 0 0 0 0 0 0 26 

 
4-letnie 

Technikum  
1 18 1 11 1 16 1 19 64 

 
5-letnie 

Technikum 
1 24 0 0 0 0 0 0 24 

Porównanie liczby uczniów do liczby oddziałów w poszczególnych typach szkół. 
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W roku 2020 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, kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli w roku 

szkolnym 2020 zawierają poniższe tabele.  

 

Nazwa Szkoły Stopnie awansu zawodowego*: 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

Liczba 
% z 

ogółu 

Liczb

a 

% z 

ogółu 
Liczba 

% z 

ogółu 
Liczba 

% z 

ogółu 

Zespół Szkół 
im. 

Bolesława 
Chrobrego                   

w 
Niemodlinie 

1 5 1 5 - - 19 90 21 

Zespół Szkół 
im. J. 

Warszewicza 
w Prószkowie 

5 10,4 14 29,2 7 14,6 22 45,8 48 

Zespół Szkół                  
w Ozimku 

 

2 

 

6,45 

 

3 

 

9,68 

 

3 

 

9,68 

 

23 

 

74,19 

 

31 

Zespół Szkół 
w Tułowicach 

2 6,25 5  15,63 3 9,38 22 68,74 32 

RAZEM 10  23  13  86  132 
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Największą grupę zawodową stanowią nauczyciele dyplomowani i nauczyciele 

mianowani. Wysoki poziom kwalifikacji oraz wieloletnie doświadczenie nauczycieli 

daje gwarancję, że uczeń kończący szkołę będzie przygotowany w sposób rzetelny 

i kompleksowy do dorosłego życia. W szkołach prowadzonych przez Powiat 

Opolski pracują nauczyciele o bardzo wysokich kwalifikacjach, co daje  gwarancję 

osiągania sukcesów przez uczniów.  

 

 

  

STAŻYSTA
8% KONTRAKTOWY

17%

MIANOWANY
10%

DYPLOMOWAN
Y 

65%

NAUCZYCIELE WG STOPNI AWANSU 
ZAWODOWEGO



186 
 

 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

 
Powiat w 2020 roku prowadził trzy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: 

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu,  

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku, 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Niemodlinie.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje zadania zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  

w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają 

dzieciom od momentu urodzenia oraz młodzieży w wieku szkolnym pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 

Poradnie udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają 

przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Do zadań statutowych Poradni należy przede wszystkim: wspomaganie 

wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działań edukacyjno-

wychowawczych 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. 

 

  



187 
 

W poradniach w 2020 roku zatrudnionych było 23 wykwalifikowanych nauczycieli.  
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Rejonem działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie jest 

Powiat Opolski ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli, szkół i placówek z terenu 

gmin: Niemodlin, Prószków, Dąbrowa, Tułowice, Komprachcice. Na terenie działania 

Poradni znajduje się 46 placówek oświatowych uprawnionych do nieodpłatnego 

korzystania  z oferty Poradni.  

Na mocy Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty w grudniu 2019 r. Poradnia 

w Niemodlinie została wskazana  na okres 4 lat do wydawania orzeczeń oraz opinii dla 

dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących  

i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

Kadra Poradni – 7 etatów pedagogicznych i 1,5 etatów administracyjnych.  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie jest realizatorem 

rządowego Programu „Za życiem” od 2017 r. pełniąc funkcję Wiodącego ośrodka 

koordynacyjno- rehabilitacyjno – opiekuńczego w Powiecie Opolskim. Celem 

programu jest zapewnienie wsparcia ogólnorozwojowego dziecku niepełnosprawnemu 

lub zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie, dostępu do interdyscyplinarnej,  

specjalistycznej opieki. W ramach zadań Wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego   od maja  do grudnia 2020 r. realizowano zajęcia  

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 23 dzieci   w wieku od  2  do 7 lat.  

 

1. Działalność diagnostyczna:  

a) diagnoza psychologiczna - 331,  

b) diagnoza pedagogiczna -   284, 

c) diagnoza logopedyczna -  126,  

d) diagnoza  związana z kierunkiem kształcenia i zawodu - 33, 

e) diagnoza lekarska dla potrzeb zespołu orzekającego - 65. 

f) badania słuchu i mowy Platformą do badań zmysłów według programu „Słyszę, 

mówię”- 125, 

 

2. Wydawanie opinii – 178. 
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3. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie decyzji zespołu orzekającego, w tym 
dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 
 

niesłyszących / słabosłyszących - 1 

niewidomych / słabowidzących - 1 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 14 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym 

- 0 

z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera - 11 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 4 

z niepełnosprawnością ruchową - 1 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym - 4 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych - 2 

o potrzebie nauczania indywidualnego - 5 

opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka   

- 4 

 

4. Indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci i uczniów: 

terapia pedagogiczna w formie 
indywidualnej i grupowej 

 
 

– objęto pomocą 14 uczniów 
(zajęcia prowadzone cyklicznie 
raz w tygodniu) 

indywidualna  terapia logopedyczna – 30 dzieci ( około 300 zajęć) 
 

terapia psychologiczna, psychoterapia, 
interwencja kryzysowa,   dotycząca 
zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń 

adaptacyjno-społecznych, całościowych 
zaburzeń rozwojowych, typu autyzm, zespół 

Aspergera 
 

– 27 uczniów (spotkania cykliczne 
lub według potrzeb) 
 
 
 

psychoedukacja  grupowa – zajęcia 
warsztatowe na terenie poradni dla klas I –

„Świat zawodów” 
  

- 2 klasy - 25 uczniów 
 
 

EEG Biofeedback – nowoczesna metoda 
trenowania pracy mózgu 

– 1 osoba (raz w tygodniu) 

 

5. Porady indywidualne dla rodziców, nauczycieli, szkolnych specjalistów i innych osób  

– 1090.  
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu realizuje swoje zadania na 

terenie Powiatu Opolskiego. Kadra Poradni – 8 etatów pedagogicznych i 1,5 etatów 

administracyjnych.  

 

Głównymi celami Poradni są: 

1. Prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży (psychologiczne, 

pedagogiczne, logopedyczne).  

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (różne formy pracy terapeutycznej, indywidualne i grupowe).  

3.  Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży, wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły  

i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych  

i wychowawczych (formy indywidualne i grupowe).  

4.  Współpraca z organami instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka 

i rodziny.    

 

Misją Poradni jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 

oraz oddziaływań edukacyjno-wychowawczych rodziny i szkoły. Cel ten realizowany 

jest poprzez diagnozę oraz postępowanie postdiagnostyczne profilaktykę, 

psychoedukację, doradztwo i działalność informacyjną. Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna udzielana jest w atmosferze otwartości i pełnego zaangażowania,  

w trosce o profesjonalne świadczenie usług. 

 

Wizja funkcjonowania Poradni to: pomaganie poszczególnym jednostkom  

w pokonywaniu przeszkód znajdujących się na drodze do ich osobistego rozwoju, 

gdziekolwiek je napotykają oraz w optymalnym pobudzeniu indywidualnych źródeł 

tego rozwoju. 

 

W roku 2020 Poradnia realizowała wiele programów, miedzy innymi:  

1) Program autorski dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych „W zgodzie z sobą” 

– prowadzenie psycholog – realizacja w 2 klasach; 
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2) Autorski program profilaktyczny „Inny, ale taki jak ja” dla uczniów kl. V szkoły 

podstawowej- profilaktyka dyskryminacji osób niepełnosprawnych – prowadzenie 

pedagog specjalny – realizacja cyklu zajęć w 2 klasach. 

 

Działalność diagnostyczna: diagnoza psychologiczna - 408, w tym 13 związane                     

z doradztwem zawodowym, pedagogiczna – 320, logopedyczna - 71 i lekarska dla 

potrzeb zespołu orzekającego - 97 spraw. 

Liczba wydanych opinii - 310 (na ogół opinie nie są wydawane po pojedynczych 

badaniach dzieci, lecz po kompleksowej diagnozie przeprowadzonej przez zespół 

specjalistów, w zależności od typu zgłoszonego problemu na ogół przez psychologa  

i pedagoga, czasem również logopedę).  

Liczba wydanych orzeczeń 83 oraz 14 opinii w sprawie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, w tym dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych:  

niesłyszących / słabosłyszących - 1 

niewidomych / słabowidzących - 5 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 11 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym 

- 2 

z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera - 25 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 8 

z niepełnosprawnością ruchową - 9 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym - 2 

z niedostosowaniem społecznym - 5 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych - 1 

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania 

- 1 

o potrzebie nauczania indywidualnego - 13 
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Na terenie poradni prowadzone są indywidualne zajęcia z zakresu: 

terapii pedagogicznej w formie 

indywidualnej 

– objęto pomocą 20 uczniów (79 zajęć) oraz 6 

uczniów – praca w diadach Metodą Dobrego 

Startu (18 godzin) 

terapii logopedycznej – zawieszona ze względu na zmiany 

organizacyjne (pracownik na urlopie dla 

poratowania zdrowia) 

terapii psychologicznej – 11 uczniów (59 zajęć) 

 

 

 

Poradnia swoją działalnością obejmuje Powiat Opolski, w szczególności gminę 

Ozimek, Turawa, Chrząstowice i Tarnów Opolski. Kadra Poradni 8 etatów 

pedagogicznych i 2 etaty administracji i obsługi.  

 

Zatrudnieni specjaliści prowadzą: 

1. badania diagnostyczne psychologiczne i  pedagogiczne uczniów w przypadku 

trudności dydaktycznych i  specyficznych trudności   w nauce (dysleksja, dysortografia, 

dysgrafia, dyskalkulia), 

2. określenie poziomu rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci  

w wieku od 0 – 3 r.ż. oraz w wieku przedszkolnym i szkolnym, 

3. diagnozę sytuacji wychowawczych i pomoc rodzicom, dzieciom, młodzieży  

i nauczycielom w celu podjęcia działań profilaktycznych, mediacyjnych  

i interwencyjnych, 

3. diagnozę i terapię logopedyczną, 

4. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i terapeutyczne dla dzieci z trudnościami                    

w nauce oraz ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami  w nauce, 

5. pomoc terapeutyczną w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych                  

u dzieci (terapia indywidualna i rodzinna), 

6. pomoc w wyborze kierunku kształcenia i określenia preferencji zawodowych, 
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7. warsztaty  psychoedukacyjne na terenie szkół i placówek (na zaproszenie szkół i 

placówek), 

8. warsztaty i szkolenia dla Rodziców, 

9. badania przesiewowe w ramach profilaktyki dysleksji, a także przesiewowe badania 

słuchu, wzroku i mowy za pomocą multimedialnego programu „Mówię, Widzę, Słyszę”, 

10. nowoczesną diagnozę i terapię percepcji słuchowej, problemów w czytaniu                        

i pisaniu, zaburzeń mowy Metodą Warnkego, 

11. diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej (SI), 

12.neuroterapię EEG Biofeedback. 

 

Od kilku lat w pracy terapeutycznej Poradni wykorzystywana jest nowoczesna 

metoda trenowania mózgu EEG Biofeedback. Metoda ta stosowana jest do terapii 

dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami i chorobami psychosomatycznymi, 

może służyć również ludziom zdrowym i aktywnym, intensywnie uczącym się, 

obarczonym dużą odpowiedzialnością i stresem. Treningi EEG Biofeedback prowadzą  

do poprawy pracy mózgu, co z kolei skutkuje poprawą funkcjonowania całego 

organizmu i poprawia jakość życia. 

Metodę EEG Biofeedback polecamy w szczególności dzieciom i młodzieży: 

• z zaburzeniami koncentracji uwagi, 

• nadruchliwością psychoruchową, 

• trudnościami w uczeniu się, 

• dysleksją, 

• obniżoną samooceną. 

Trening biofeedback wycisza nadpobudliwość, niepokój, lęki, poprawia koncentrację 

uwagi, poprawia szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, 

wpływa dodatnio na samoocenę. 

W Poradni stosuje się również diagnozę i terapię metodą Warnkego. Przeznaczona 

jest ona dla dzieci i młodzieży, u których występują trudności w zakresie prawidłowego 

czytania, pisania i mówienia.  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku w ofercie posiada zajęcia 

grupowe wspomagające naturalny rozwój dziecka – SMYKO- SENSOMOTORYKA. 
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Zajęcia te mają charakter rozwojowy, profilaktyczny, przesiewowy, edukacyjny  

i zabawowy. Nastawione są na doświadczanie, eksplorowanie i radość. Na zajęciach 

w grupie dzieci przedszkolnych poprzez zabawy i proste aktywności stymulowane są 

wszystkie zmysły zgodnie z teorią integracji sensorycznej.  

 

Poradnia wydała 1191 opinii w sprawach różnych dotyczących dzieci  i młodzieży w 

tym: 

niesłyszących / słabosłyszących - 4 

niewidomych / słabowidzących - 2 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 20 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym 

- 6 

z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera - 18 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 7 

z niepełnosprawnością ruchową - 8 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych - 2 

o potrzebie nauczania indywidualnego - 3 

o potrzebie kształcenia specjalnego - 48 

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka - 16 

 

Formy pomocy bezpośredniej udzielonej dzieciom i młodzieży: 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 3 dzieci 

terapia logopedyczna – 42 dzieci 

terapia psychologiczna w tym psychoterapia – 6 dzieci 

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 77 dzieci 

inne formy pomocy indywidualnej – 246 dzieci 

inne formy pomocy grupowej – 156 dzieci 

badania przesiewowe słuchu w ramach programu 
„Słyszę” 

– 54 dzieci 

badania przesiewowej wzroku w ramach 
programu „Widzę” 

– 24 dzieci. 

 

Sytuacja epidemiczna związana z  wystąpieniem choroby COVID-19,  

spowodowała konieczność dostosowania warunków działalności Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. 
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Poradnie prowadziły działania w nietypowych warunkach - stacjonarnie, telefonicznie 

lub zdalnie za pomocą komunikatorów. Z tego powodu prowadzone zajęcia, 

konsultacje, diagnozy wymagały stosowania różnych metod i form pracy.  

 

OŚWIATA NIEPUBLICZNA 

 

 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 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 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) 34 wnioski 

dotyczyły wydania skierowań do kształcenia specjalnego w tym: do Specjalnych 

Ośrodków Szkolno –Wychowawczych, Zespołów Szkół Specjalnych i do 

Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ponadto eksportowane są wnioski dotyczące 

nieletnich wobec których Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w Młodzieżowych 

Ośrodkach Wychowawczych i Socjoterapeutycznych.  

W Powiecie Opolskim zarejestrowane są dwie placówki niepubliczne: 

1. Zespół Szkół Specjalnych im. „Alicji po drugiej stronie lustra” w Kup prowadzony 

przez Stowarzyszenie na rzecz autyzmu „Uczymy się żyć razem”.   

W skład zespołu wchodzą następujące typy szkół:  

a. szkoła podstawowa specjalna,  

b. szkoła branżowa I stopnia,   

c. szkoła przysposabiająca do pracy.  

 

Do Zespołu Szkół Specjalnych w Kup uczęszczało 53 uczniów z województwa 

opolskiego po wydaniu skierowania przez Starostę Opolskiego. 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych 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 2020 Powiat Opolski 

przekazał łącznie dotację w wysokości 3.543.296,93 zł. 
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2. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa Społecznych 

Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” w Stobrawie. 

w skład Ośrodka Młodzieżowego wchodzą następujące typy szkół:  

a. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla niedostosowanych społecznie, 

b. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów 

niedostosowanych społecznie.  

c. Internat. 

 

Do szkoły uczęszczało 196 dziewcząt w wieku od 15 do 18 roku życia. 

 

Do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego kierowane są uczennice wobec których 

Sąd wydał stosowane postanowienie. W roku 2020 Powiat Opolski przekazał dotację 

na funkcjonowanie ośrodka  w łącznej wysokości 1.350.825,17 zł.  
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X. ZARZĄDZANIE DROGAMI 
 

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu jest wykonywanie 

obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy  o drogach publicznych. 

Do podstawowych zadań należy: 

1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego 

informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 

3. Pełnienie funkcji inwestora. 

4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. 

5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu. 

6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz 

wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju. 

7. Koordynacja robót w pasie drogowym. 

8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz 

pobieranie opłat i kar pieniężnych. 

9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 

oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom. 

10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich 

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. 

11. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 

inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 

wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych  

i zabezpieczających. 

13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 
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14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym 

powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg. 

15. Wprowadzenie ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów 

inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, 

gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia. 

16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego. 

17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz 

krzewów, a ponadto wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach 

związanych z zarządem drogi. 

W roku 2020 w Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych były 43 osoby. 

 

STAN   EWIDENCYJNY  DRÓG  POWIATOWYCH 
Łączna długość dróg powiatowych, wynosi   540,223  km*   w tym: 

• dróg   zamiejskich   526,204 km 

• dróg   miejskich              14,019 km 
o  nawierzchni :   twardej       -            500,116 km 
                            gruntowej    -             40,107 km 
 
Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast 

przedstawiają się następująco: 

− Ozimek  4,01  km 

− Niemodlin 8,05  km 

− Prószków          1,959  km 

 
Dróg  powiatowych  numerowanych  jest  105. 
 
W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych  i 469 przepustów.  

Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje 

się Urząd Miejski  w Niemodlinie,  natomiast na terenie Ozimka  Urząd Gminy i Miasta 

Ozimek. 

 
Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2020 zaplanowano kwotę 

15.143.076,11zł, a wykonano na kwotę 14.723.150,48 zł, z czego: 

• 209.992,71 zł stanowiły dotacje celowe przekazane gminom (Ozimek, 

Niemodlin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 
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• 67.000,00 zł dotacje celowe przekazane Gminie Murów na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów), 

• 100.000,00 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących, 

• 551.515,21 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego, 

• 2.531.268,72 zł dofinansowanie na inwestycje na drogach publicznych 

powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych 

– ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, 

• 236.149,00 zł ustalone wydatki przeniesione do realizacji w 2021 r. zgodnie           

z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVI/184/20 z dnia 21.12.2020 r. 

 

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):   

                                                                                                         364.378,78 zł 

 

II. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zrealizowanych w ramach zleceń zewnętrznych 

 

1. Remonty dróg wraz z opracowaniami dokumentacji:       2.185.973,25 zł 

(przy wsparciu finansowym Gmin w formie dotacji celowej na ogólną kwotę                                          

100.000,00 zł) w tym:  

a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (6.558,08 m2):             

135.058,80 zł 

b) odnowy nawierzchni (7.281,95 mb/ 35.151,80 m2):        

1.419.958,15 zł 

c) remonty chodników (327,5 mb/ 520,70 m2):            

122.308,94 zł 

d) remonty dróg o nawierzchni gruntowo-tłuczniowych  

i przebudowy skrzyżowań (1.430 mb/5.465,58 m2):          

177.816,67 zł 

e) mikrodywaniki na zimno (2.042 mb/10.498,00 m2):           

206.342,39 zł 
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f) opracowanie dokumentacji drogowych:            

124.488,30 zł 

 
2. Remonty obiektów mostowych wraz z opracowaniami dokumentacji:  

                                                                                                                120.085,08 zł 
a) remonty obiektów mostowych:                72.926,88 zł 
b) opracowanie dokumentacji mostowych:                     47.158,20 zł 

 
III. ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG 

I OBIEKTÓW MOSTOWYCH:                   
1. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg:         973.990,64 zł 

a) oznakowanie poziome                6.373,17 m2           63.357,10 zł 

b) wycinka drzew + nasadzenie                 278 szt.          100.953,00 zł 

c) pielęgnacja drzew                                                      346 szt.               28.951,56 zł 

d) wycinka krzaków             41.000,00 m2           71.172,00 zł 

e) koszenie poboczy        1.142.600,00 m2            69.109,20 zł 

f) zrąbkowanie gałęzi i krzaków       120 mp   6.350,40 zł 

g) najem rębaka do zrąbkowania gałęzi i krzaków        492,5 h                72.693,00 zł 

h) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na           191.201,71 zł 

długości 2850m, regulacja kratek, przebudowa i budowa  

studzienek ściekowych, budowa studni rewizyjnej,  

udrożnienie kanalizacji deszczowej, likwidacja zastoisk  

wodnych, remont załamanego kolektora kanalizacji deszczowej,  

ściek z kostki 60,00m                                                                         

i) montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (2 lokalizacje)           49.815,00 zł 

j) oznakowanie przystanków autobusowych  ( 71 szt.)            34.320,69 zł 

k) montaż progów zwalniających + oznakowanie pionowe – 2 zadania                          

(m. Brynica-Surowina)                    19.414,32 zł 

l) ścinka poboczy                         14.700,00m2            56.924,40 zł 

m) karczowanie pni                                         10 szt.   7.884,00 zł 

n) porządkowanie pasa drogowego po nawałnicy               1.036,80 zł 

o) odbiór worków z liśćmi                 11.188,80 zł 

p) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg                103.217,91 zł 

q) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg:           86.400,75 zł 

(między innymi czyszczenie jezdni, zabezpieczenie skarpy  

rowu przy moście, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające  

użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych,  

przestawienie  i ustawienie ekranów przeciwbłotnych, opracowanie  

informacji sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, najem  

specjalistycznego sprzętu, usługi kserograficzne) 

 

                                  

2. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych:     
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   216.344,33 zł 
 
 
 

IV. ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG: 

                   693.786,57 zł 
1. Usługi (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi):            624.282,21 zł 
2. Transport materiałów do akcji zima:                        23.569,26 zł 
3. Dzierżawa pomieszczeń do akcji zima:              45.935,10 zł 

 

 

V. WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI na ogólną kwotę:      5.909.713,06 zł 

w tym: 

 
L.p. 

 
Nazwa zadania 

Wartość inwestycji 

Ogółem w tym inne 
źródła 

finansowania 

1. Remont – odtworzenie drogi powiatowej                  
Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice od 
skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 1717 O 
do m. Tułowice 

 
1.207.662,99 

 
603.831,50 
FDS 

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711 O DK 
46 – Chrząstowice – DK 46 w m. 
Chrząstowice – opracowanie projektu 
budowlano - wykonawczego 

0,00  

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O 
Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare 
Siołkowice                   ul. Klapacz od km 
7+560 O km 9+060 – III etap 

1.121.921,18 
560.955,84 
FDS 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 O                          
ul. opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry                          
na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej               
– II etap 

1.493.857,66 923.936,20 
FDS 

5. Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania 
dróg powiatowych Nr 1508 O Niemodlin – 
Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – 
Grodków i 1509 O Magnuszowice – 
Magnuszowiczki w m. Magnuszowice –                 
II etap 

 
676.277,82 

 
442.545,18 
FDS 

6. Rozbudowa wraz z przebudową drogi 
powiatowej Nr 1703 O w km  od 0+054,40 do 
3+926, od 4+148 do 5+185, od 5+412 do 
8+300 i od 8+345 do 10+859 polegająca na 
budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz             
z obiektami inżynierskimi, budowie 

 
934.274,21 

 
466.552,96 
Gmina 
Łubniany 
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odwodnienia i częściowym poszerzeniu 
jezdni w m. Łubniany 

7. Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej                        
w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 
centrum przesiadkowego w Gminie Lewin 
Brzeski – wypłata odszkodowań za przejęcie 
gruntów DP 1703 O i DP 1702 O – Gmina 
Łubniany – DP 1705 O – Gmina Turawa 

 
0,00 

 

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O 
Chmielowice – Prószków w m. Domecko na 
długości 610 m – opracowanie projektu 
budowlano - wykonawczego 

 
34.194,00* 

 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O 
Ozimek – Krasiejów w m. Krasiejów                     
ul. Brzeziny XI etap 

 
10.194,30 

 

10. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O 
Karłowice – Popielów w m. Popielów                    
ul. Wolności - opracowanie projektu 
budowlano -wykonawczego 

 
46.217,25 

 
46.217,25 
Gmina 
Popielów 

11. Budowa chodnika wraz z przebudowa 
kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory    
w m. Raszowa ul. Ozimska – IV etap 

 
166.128,42 

 

12. Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej                        
Nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień 
w km 6+188 w m. Turawa – opracowanie 
projektu budowlano - wykonawczego 

 
97.170,00** 

 

13.  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O 
Chróścina  - Polska Nowa Wieś – od 
skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu 
(przejazd kolejowy) wraz z rozbudową 
odcinka drogi do bramy głównej jednostki 
wojskowej w m. Polska Nowa Wieś – 
opracowanie projektu budowlano – 
wykonawczego 

 
0,00 

 

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 O 
Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 14+780 
do km 16+098 – opracowanie projektu 
budowlano - wykonawczego 

 
38.745,00 
 

 
38.745,00 
Gmina 
Ozimek 

15. Remont drogi powiatowej Nr 1508 O na odc. 
Szydłowiec Śląski – Magnuszowice od km 
2+587 do km 4+427 – I etap – opracowanie 
projektu budowlano wykonawczego 

0,00  

16. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1752 O               
w związku z budową ścieżki pieszo – 
rowerowej na odcinku Suchy Bór – Lędziny II 
etap – opracowanie Projektu Funkcjonalno - 
Użytkowego 

 
17.994,90 
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17. Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w km 
1+740 w m. Węgry – opracowanie projektu 
budowlano - wykonawczego 

 
0,00 

 

18. Budowa kładki pieszo – rowerowej w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 
463 – Dobrodzień nad rz. Mała Panew                    
w m. Turawa – opracowanie projektu 
budowlano - wykonawczego 

 
46.371,00*** 

 

19. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Ozimek 
w km 0+246 na rzece Mała Panew – etap I 

 
18.704,33 

 

Razem 5.909.713,06 3.082.783,93 

* w tym wydatki niewygasające 34.194,00 zł 

**w tym wydatki niewygasające 97.170,00 zł 

***w tym wydatki niewygasające 46.371,00 zł 

 

Roboty wykonane siłami własnymi        

1) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego                                        318,00 szt.  

2) ustawianie/wymiana słupków prowadzących             14,00 szt. 

3) demontaż znaków                               72,00 szt. 

4) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym               115,80 ton  

5) koszenie pasa drogowego                           26.315,00 m2 

6) wycinka krzaków                        117.640,00 m2 

7) wykonanie przecinek na  poboczach               1.301,00 szt. 

8) pionowanie znaków                                              544,00 szt. 

9) mycie znaków                                                                                             29,00 szt. 

10) pielęgnacja zadrzewienia                                        2,00 szt. 

11) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej      374,11 ton 

12) czyszczenie obiektów mostowych         17,00 szt. 

13) sprzątanie pasa drogowego                       10.532,50 m2 

14) naprawa chodników                                                                                  35,00 m2 

15) naprawa pobocza drogi                                                                            10,00 m2 

16) czyszczenie chodników                                                                        2.520,00 m2 

17) czyszczenie ścieków prefabrykowanych                                                 130,00 mb 

18) remont masą na zimno                                                                            151,31 ton 

19) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym                 7.912,53 m2 
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20) wycinka drzew                                                                                            3,00 szt. 

21) wycinka odrostów przy drzewach                                                           539,00 szt. 

22) czyszczenie studzienek                                                                            30,00 szt. 

23) czyszczenie korytek ściekowych                                                            168,00 m2 

24) odmulanie rowów                                                                                    100,00 m2 

25) przygotowanie do remontu masa na gorąco                                           100,00 m2 

26) remont masą na gorąco                                                                            37,40 ton 

27) ustawianie i wymiana luster drogowych                                                     6,00 szt. 

28) porządkowanie zewnętrzne przepustów (wykaszanie traw)                     37,00 szt. 

29) miejscowe wykaszanie traw                                                                   200,00 m2 

30) naprawa skarpy rowu                                                                                9,50 m3 

31) cięcie i sprzątanie wiatrołomów                                                             628,00 mp 

32) usuwanie wiatrołomów                                                                             43,00 szt. 

33) sprzątanie powalonego drzewa w pasie drogowym                                   3,00 szt. 

34) zrąbkowanie gałęzi                                                                                     4,00 h 

35) podcinanie krzaków do skrajni                                                            2.550,00 mb 

36) usuwanie wiatrołomów                                                                           273,00 szt. 

37) usuwanie gałęzi z jezdni                                                                        150,00 szt. 

38) usuwanie zanieczyszczeń z jezdni (olej/paliwo)                                    150,00 m2 

39) ścinanie poboczy                                                                                    150,00 m2 

40) równanie poboczy                                                                                   200,00 m2 

41) udrożnienie przepustu                                                                              10,00 mb 

42) montaż palików do siatek                                                                       807,00 szt. 

43) ustawianie / zdejmowanie siatki przeciwśnieżnej                               13.087,00 mb 

44) ustawianie zasłon przeciwśnieżnych                                                       900,00 mb 

45) wywóz worków z liśćmi                                                                           797,00 szt. 

46) poprawianie siatek przeciwśnieżnych                                                     775,00 mb 

47) demontaż zasłon przeciwśnieżnych                                                     1.725,00 mb 

 

Starosta Opolski na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo  o  ruchu  drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) zarządza ruchem 

na drogach powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych powiatu 

opolskiego. 
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Zgodnie z § 8 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                             

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem                       

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 784),  Starosta Opolski powołał komisję ds. organizacji ruchu na drogach, celem 

szczegółowego rozpatrywania wniesionych opinii, wątpliwości związanych                        

ze złożonymi  projektami oraz wnioskami. W skład komisji wchodzą przedstawiciele: 

Starosty Opolskiego, Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Komendy Miejskiej Policji 

w Opolu oraz przedstawiciele Urzędów Gmin powiatu opolskiego. 

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 organizacje 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, których 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).     
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W roku 2020 r. do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu, 

realizującego zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych                    

i gminnych wpłynęło do rozpatrzenia: 

• 534 projekty organizacji ruchu (427 projektów czasowej organizacji ruchu,               

107 projektów stałej organizacji ruchu),  

• 23 wnioski dotyczące 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 ww. 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 podległych 

drogach. W 2020 roku przedmiotową kontrolę przeprowadzono w dniach: 19, 21, 26 

maja; 2, 16, 23 czerwca; 2 lipca oraz 5, 12, 23 listopada i 3, 9, 17 grudnia. Dodatkowo 

każdorazowo po zgłoszeniu wprowadzenia stałej organizacji ruchu przeprowadzana 

była kontrola prawidłowości wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji 

projektu. Wszystkie działania wpisują się w realizowaną  przez powiat politykę 

promowania bezpieczeństwa mieszkańców i innych osób przebywających na terenie 

powiatu opolskiego. 

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący liczbę spraw realizowanych                      

przez Wydział Komunikacji, związanych z zarządzaniem ruchem na drogach 

powiatowych i gminnych.  
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XI. BEZPIECZEŃSTWO 
 

1. POLICJA 

 

1. Stan zagrożenia przestępczością ogółem. 

W 2020 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wszczęto ogółem 4330 

postępowań przygotowawczych – tj. o 635 mniej niż w roku 2019 (wskaźnik dynamiki 

– 87,21 %). Stwierdzono ogółem 3917 przestępstw – tj. o 339 mniej niż w roku 2019 

(wskaźnik dynamiki – 92,03 %). Wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw wzrósł 

o 1,54 % do poziomu 60,81 %. 

 

 

KMP Stwierdzone Wykryte Wykrywalność [%] Wskaźnik dynamiki 
przestępstw stwierdzonych 

2018 4477 2735 61,09 96,8 

2019 4256 2544 59,27 95,06 

2020 3917 2393 60,81 92,03 

 
 
Liczba przestępstw na terenie Powiatu Opolskiego w roku 2020 prezentuje poniższa 
tabela. 

Ogółem przestępstwa 
(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia 

przestępstwa) 

teren Powiat Opolski 

Lata Stwierdzone Wykryte % wykr. 

2018 1102 730 66,2 

2019 1339 846 63,18 

2020 1066 688 64,54 
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2. Stan zagrożenia przestępczością kryminalną 

W 2020 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wszczęto 2915 postępowań 

przygotowawczych o przestępstwa kryminalne – tj. o 557 mniej niż w roku 2019 

(wskaźnik dynamiki – 83,96 %). Stwierdzono ogółem 2563 przestępstw kryminalnych 

– tj. aż o 256 mniej niż w roku 2019 (wskaźnik dynamiki – 90,92 %). Wskaźnik 

wykrywalności przestępstw kryminalnych zwiększył się o 1,63 % do poziomu 51,75 %. 

Przestępstwa kryminalne to 67,32 % wszystkich przestępstw. 

KM
P 

Stwierdzone Wykryte Wykrywalność 
[%] 

Wskaźnik dynamiki 
stwierdzonych 
przestępstw 201

8 
3182 1630 51,22 96,72 

201
9 

2819 1413 50,12 88,59 

202
0 

2563 1334 51,75 90,92 

Źródło: KMP w Opolu 

 
Liczbę przestępstw kryminalnych na terenie Powiatu Opolskiego  
 

Przestępstwa kryminalne ogółem 
(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia 

przestępstwa) 

teren Powiat Opolski 

lata Stwierdzon
e 

Wykryte % 
wykrytyc

h  2018 711 408 57,3 

2019 809 487 60,19 

2020 664 379 57,07 

Źródło: KMP w Opolu 
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3. Stan bezpieczeństwa na drogach. 

Poniższa tabela przedstawia stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z podziałem na 

gminy powiatu opolskiego. 

Gminy Rok 2019 Rok 2020 

Komisariaty Ogół W* K* Z* R* Ogół W* K* Z* R* 

Dobrzeń Wlk. 110 9 101 0 13 62 7 55 0 9 

Łubniany 84 7 77 0 8 76 5 71 0 5 

Murów 25 1 24 0 4 28 1 27 0 1 

Popielów 34 2 32 0 2 42 5 37 0 5 

Razem KP 253 19 234 0 27 208 18 190 0 20 

Ozimek 146 9 137 1 8 126 15 111 3 15 

Turawa 135 8 127 2 14 107 10 97 4 7 

Chrząstowice 55 7 48 3 6 41 5 36 1 8 

Tarnów Op. 61 5 56 0 5 72 5 67 1 7 

Razem KP 397 29 368 6 33 346 35 311 9 37 

Niemodlin 199 15 184 1 21 196 13 183 0 20 

Dąbrowa 133 17 116 4 22 109 7 102 0 13 

Komprachcice 43 5 38 1 5 33 2 31 0 4 

Tułowice 45 6 39 1 8 49 5 44 2 6 

Prószków 99 8 91 0 9 99 15 84 5 24 

Razem KP 519 51 468 7 65 486 42 444 7 67 

Ogółem 1169 99 1070 13 125 1040 95 945 16 124 

Legenda: *W – wypadki, *K – kolizje, *Z – zabici, *R – ranni 

 
Źródło: KMP w Opolu  
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2. STRAŻ POŻARNA 

 

Terenem działania Komendy Miejskiej PSP w Opolu jest obszar miasta Opola i powiatu 

opolskiego o łącznej powierzchni 1684,9 km2, który zamieszkuje 250 tys. osób. Do 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie działania KM PSP w Opolu 

powołane są trzy jednostki ratowniczo-gaśnicze, tj.: 

JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu, której terenem działania są gminy: 

– Opole (część miasta), 

– Chrząstowice, 

– Łubniany (bez miejscowości Brynica), 

– Ozimek, 

– Turawa, 

– część gminy Murów (Stare Budkowice, Bukowo, Dębiniec), 

– Tarnów Opolski. 

Jest to obszar o powierzchni 750 km2 zamieszkiwany przez 130 tys. mieszkańców. 

JRG Nr 2 z siedzibą w Opolu, której terenem działania są gminy: 

– Komprachcice, 

– Prószków, 

– część gminy Dąbrowa (Ciepielowice, Karczów, Chróścina, Mechnice, Sławice, 

Żelazna, Narok, Niewodniki, Wrzoski), 

– Opole (część miasta), 

– Dobrzeń Wielki, 

– Popielów, 

– część gminy Murów (Grabczok, Murów, Zagwiździe, Radomierowice) 

– część gminy Łubniany (Brynica) 

Jest to obszar o powierzchni 594,7 km2 zamieszkiwany przez 99,5 tys. mieszkańców. 

JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie, której terenem działania są gminy: 

– Niemodlin, 

– Tułowice, 

– część gminy Dąbrowa (Dąbrowa, Nowa Jamka, Lipowa, Sokolniki, Prądy), 

– część gminy Komprachcice (Wawelno). 
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Jest to obszar o powierzchni 340,2 km2 zamieszkiwany przez 20,5 tys. mieszkańców. 

Na terenie powiatu opolskiego rozmieszczonych jest 69 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 34 jednostki włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego (w roku 2020 włączono do systemu jednostki: OSP 

Karłowice i OSP Źlinice - Boguszyce). Wykaz jednostek na terenie poszczególnych 

gmin przedstawia się następująco (wytłuszczonym drukiem wykazano jednostki 

włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego): 

Chrząstowice: Suchy Bór, Dębie, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Daniec, 

Falmirowice, 

Dąbrowa: Żelazna, Dąbrowa, Chróścina Opolska, 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, 

Popielów: Siołkowice, Popielów, Karłowice, Kaniów, Stobrawa, 

Prószków: Prószków, Źlinice-Boguszyce, Jaśkowice, Chrząszczyce, 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. 

 

Wyposażenie w samochody pożarnicze jednostek OSP na terenie powiatu opolskiego 

ziemskiego: 

S-1 (posiadających jeden samochód pożarniczy) – 24 

S-2 (posiadających dwa samochody pożarnicze) – 34 

S-3 (posiadających trzy samochody pożarnicze) – 8 

S-4 (posiadających cztery samochody pożarnicze) – 2 

S-5 (posiadających pięć samochodów pożarniczych) – 1 

Razem 129 samochodów pożarniczych. 
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Zdarzenia w 2020 r. w Powiecie Opolskim. 

 W powiecie opolskim w roku 2020 powstały 364 pożary, 1262 miejscowe 

zagrożenia i 129 razy jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały do fałszywych 

alarmów. 

 

Zestawienie zdarzeń w poszczególnych gminach powiatu opolskiego w 2020 r. 

Nazwa gminy Zdarzenia 
ogółem 

Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Chrząstowice 111 115 40 40 61 68 10 7 

Dobrzeń Wielki 68 182 20 14 44 167 4 1 

Dąbrowa 112 151 41 30 61 102 10 19 

Komprachcice 85 94 23 16 47 62 15 16 

Murów 81 95 16 30 61 59 4 6 

Niemodlin 266 221 101 60 152 146 13 15 

Ozimek 182 231 60 48 109 166 13 17 

Popielów 70 80 30 17 37 63 3 0 

Prószków 82 84 22 16 51 58 9 10 

Tarnów Opolski 57 90 15 18 38 67 4 5 

Turawa 160 238 26 36 126 181 8 21 

Tułowice 47 59 14 12 31 42 2 5 

Łubniany 99 115 33 27 60 81 6 7 

Powiat opolski 1420 1755 441 364 878 1262 101 129 

Źródło: KM PSP Opole 

 

W roku 2020 na terenie powiatu opolskiego powstały 364 pożary (w 2019 r. powstało 

441 pożarów), co stanowi spadek o ponad 17 %. Najwięcej pożarów powstało na 

terenie gminy Niemodlin – 60. 

Ilość pożarów w poszczególnych gminach  powiatu opolskiego w 2020 r. 
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Źródło: KM PSP Opole 

 

W roku 2020 na terenie powiatu opolskiego powstało 1262 miejscowe zagrożenia.  

W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost ilości miejscowych zagrożeń  

o 384, co stanowi wzrost o 43,7 %. Najwięcej miejscowych zagrożeń powstało na 

terenie gminy Turawa – 181, a najmniej na terenie gminy Tułowice – 42. 
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Ilość miejscowych zagrożeń w poszczególnych gminach powiatu opolskiego w 2020 r. 

Źródło: KM PSP Opole 
 
 

3. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNO-

EPIDEMIOLOGICZNY 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny działając na podstawie ustawy  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonuje zadania mające na celu ochronę zdrowia 

ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych 

oraz zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. 

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej pełnią dyżur całodobowy, zwłaszcza  

w zakresie analizy i zwalczania chorób zakaźnych i epidemicznych, zatruć 

pokarmowych, nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. 

Realizując swoje zadania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pełni 

nadzór nad warunkami : 

- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 

- higieny pracy, 

- higieny środowiska, 

- promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, 

- higieny procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji dzieci  

i młodzieży, 
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- higienicznymi i sanitarnymi personelu, sprzętu i pomieszczeń, gdzie udzielane 

są świadczenia medyczne, 

- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku. 

 
 

Główny kierunek działania Oddziału Epidemiologii to: 

1. nadzór nad sytuacją epidemiologiczną chorób zakaźnych oraz ich profilaktyka, 

2. bieżący monitoring nad gospodarką preparatami szczepionkowymi i 

wykonawstwem szczepień ochronnych, 

3. nadzór nad placówkami służby zdrowia. 

 

W roku 2020 wykonano: 

− w przypadku chorób zakaźnych przeprowadzono 6368 dochodzenia 

epidemiologiczne, 

− zarejestrowano 7 nosicieli pałeczek salmonella, 

− wysyłano pisma przypominające o obowiązku wykonania szczepień 

ochronnych w stosunku do środowisk uchylających się od wykonania 

obowiązku szczepień, 

− wydano 15 postanowień, 

− przeprowadzono 493 kontroli obiektów w związku z wystąpieniem pandemii, 

− wydano 4047 decyzji administracyjnych dla osób z dodatnim wynikiem  

w kierunku Sars CoV-2 oraz osób z kontaktu, 

− odnotowano 6656 decyzji administracyjnych dot. kwarantanny dla osób 

powracających z za granicy. 
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Analiza zachorowań na niektóre choroby zakaźne zapadalność na sto tysięcy 
mieszkańców w powiecie opolskim w latach 2019-2020 

JEDNOSTKACHOROBOWA 
POWIAT OPOLSKI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE POLSKA 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
SALMONELOZY-ZATR. 

POKARM. 
25,9 5,65 22,9 13,25 23,23 13,27 

KRZTUSIEC 3,2 2,42 2,1 2,04 4,24 1,94 

SZKARLATYNA-( PŁONICA) 21,9 19,38 45,4 19,37 54,28 19,9 

INWAZYJNA CHOROBA 
Neisseria meningitidis 

0,0 0,0 0,3 0,2 0,5 0,26 

INWAZYJNA CHOROBA 
Streptococcus pneumoniae 

7,3 0,0 4,7 1,63 4,01 1,42 

INWAZYJNA CHOROBA 
Haemophilus influenzae 

0,8 0,0 0,5 0,0 0,26 0,16 

ZAPAL. OPON MÓZG-RDZEN. 10,5 2,42 7,2 2,45 5,4 1,99 

BORELIOZA 69,6 41,99 79,9 52,31 53,74 32,63 

OSPA WIETRZNA 551,5 104,18 478,7 234,2 470,59 185,98 

RÓŻYCZKA 0,0 0,0 0,3 0,31 0,74 0,25 

WZW TYP A 0,0 0,0 2,8 0,2 2,78 0,28 

WZW TYP B 5,7 0,8 4,9 2,75 7,44 2,58 

WZW TYP C 4,9 2,42 8,4 2,55 8,95 2,47 

ODRA 16,2 0,0 8,1 0,0 3,91 0,08 

ZAKAŻENIA HIV/AIDS 0,8 0,0 2,8 1,84 5,6 2,54 

ŚWINKA 3,2 0,8 4,6 1,53 3,49 1,5 

SARS-CoV-2 / COVID-19 0,0 2559,52 0,0 3710,45 0,0 3271,01 
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Analizując sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie opolskim 

w 2020 roku odnotowano w porównaniu do roku 2019 spadek wskaźników 

zapadalności na wszystkie analizowane choroby. Nie odnotowano zachorowań na 

inwazyjną chorobę meningokokową, inwazyjną chorobę haemophilus influenzae, 

inwazyjną chorobę streptococus penumoniae, różyczkę, wirusowe zapalenie wątroby 

typu A, HIV/AIDS oraz odrę. Zarejestrowano natomiast zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, które wcześniej nie występowały. Odnotowany spadek liczby zachorowań na 

choroby zakaźne w 2020 roku związany jest z wystąpieniem pandemii SARS-CoV-2, 

a co za tym idzie ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, stosowaniem zasad 

dystansu i dezynfekcji, ale także trudnościami w dostępie do służby zdrowia. 

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych odgrywa istotną rolę  

w kształtowaniu zdrowia publicznego. Z powodu pandemii wywołanej zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 zaobserwowano duże braki w realizacji szczepień ochronnych 

u dzieci i młodzieży. 

W roku 2020 nadal obserwowano tendencję wzrostową dzieci nieszczepionych 

przeciw wybranym chorobom zakaźnym objętych obowiązkiem szczepień (na koniec 

2017 – 565, na koniec 2018r. - 767, na koniec 2019r.- 843 środowisk, na koniec 2020r. 

- 985). Obniżenie w kolejnych latach realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych 

może przynieść niekorzystne skutki zdrowotne w postaci wzrostu zachorowań na 

choroby zakaźne. Analiza przyczyn nasilenia się tego zjawiska wskazuje, że 

najszybszy wzrost (nie licząc grupy najliczniejszej, która odmawia podania przyczyn 

niechęci do wykonania szczepień stanowiącej 69,24%) liczby osób uchylających się 

dot. osób pozostających pod wpływem ruchów antyszczepionkowych (28,52%), zaś  

w znikomym stopniu dotyczy osób wyrażających obawy związane z wystąpieniem  

w przeszłości u nich lub u ich dzieci niepożądanego odczynu poszczepiennego (0,1%). 

W 2020 roku zaobserwowano spadek występowania zatruć pokarmowych i zakażeń 

jelitowych. 
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Zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe wg czynnika 
etiologicznego l.zach. % 

Ogółem 61 100 

bakteryjne – 72,1% 

salmonelozy 7 11,5 

wywołane przez Campylobacter 1 1,6 

określone – Clostridium difficile 36 59 

rotawirusy 9 14,8 

norowirusy 1 1,6 

wirusowe – 27,9% 

inne określone 4 6,6 

nieokreślone 3 4,9 

 

Biorąc pod uwagę czynniki bakteryjne najwięcej zachorowań spowodowały pałeczki 

Clostridioides difficile – 81.81% (porównywalnie z 2019 – 51,76%), następnie pałeczki 

Salmonella – 15,09% (porównywalnie z 2019- 37,64%). W grupie wirusowych zakażeń 

jelitowych najczęściej identyfikowane były rotawirusy – 52,94% spośród wszystkich 

zakażeń wirusowych (w 2019r. 44,08% ). W 4,92 % zakażeń i zatruć pokarmowych 

czynnik etiologiczny nie został wykryty. 

W 2020 roku, w powiecie opolskim, odnotowano 6 przypadków zachorowań 

na gruźlicę. Liczba zachorowań jest niższa niż w roku 2019. We wszystkich 

przypadkach zachorowania wystąpiły pod postacią płucną. U dzieci do 14 roku życia 

zachorowania nie wystąpiły. 

W 2020 roku odnotowano 3279 przypadków zakażenia wirusem  

SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek zachorowania odnotowano u osoby po powrocie  

z pracy za granicą (w gminie Niemodlin). Wykres przedstawia sezonowy rozkład 

zakażeń, największa zapadalność na sto tysięcy mieszkańców wystąpiła w okresie 

październik- grudzień 2020. 
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Rozkład zachorowań wywołanych SARS-CoV-2 w powiecie opolskim w 2020 
roku, wg daty zachorowania zapadalność na sto tysięcy mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród powiatów województwa opolskiego, powiat opolski z liczbą zakażeń 3279, 

zajmuje XI miejsce biorąc pod uwagę zapadalność na sto tysięcy mieszkańców 

(2559,5). Zapadalność w powiecie opolskim była niższa niż średnia w województwie 

opolskim 3710,44. 
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Zachorowania wywołane SARS-CoV-2 w województwie opolskim w 2020 roku  
z podziałem na powiaty wg zapadalności na 100 tysięcy mieszkańców 

 
Stacja 

 Liczba  Zapadalność 
  zachorowań  na 100 tys.     
      

 Głubczyce 2444 5396,21 
 Strzelce     

 Opolskie 3753 5059,93 

 Namysłów 2041 4782,10 
 Kędzierzyn-     

 Koźle 4239 4531,56 

 Nysa 5867 4329,12 

 Prudnik 2223 4035,14 

 Krapkowice 2516 3957,22 

 Olesno 2388 3721,54 

 Kluczbork 2296 3517,91 

 Opole miasto 4442 3469,1 

 Opole ogółem 7739 3066,02 

 
 Powiat 
opolski  3279  2559,50 

 Brzeg 903 1007,45 

 woj. Opolskie 36391 3710,44 

 

Zakażenia najczęściej występowały u osób w przedziale wiekowym 65 + (23%), 

następnie 36-45 lat (19,4%). Najmniej zachorowań występuje w grupie wiekowej 0-14 

lat 3,2%. 
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Najwyższe wskaźniki zapadalności na sto tysięcy mieszkańców można zaobserwować 

w gminach Niemodlin, Tułowice, Prószków, Ozimek. Sytuacja ta związana jest  

z występowaniem dużych ognisk w zakładach pracy, ZOL, DPS oraz oddziałach 

szpitalnych. Tabela przedstawia liczbę zachorowań w poszczególnych gminach 

powiatu ziemskiego oraz zapadalność na 100 tysięcy mieszkańców. 

 

 

 

 

Gmina 
Liczba 

zachorowań 
Zapadalność 
na 100 tys. 

   

Chrząstowice 173 2454,9 
   

Dąbrowa 228 2757,9 
   

Dobrzeń Wlk. 249 2617,7 
   

Komprachcice 186 2033,9 
   

Łubniany 176 1775,6 
   

Murów 122 2300,6 
   

Niemodlin 452 3441,7 
   

Ozimek 551 2829,5 
   

Popielów 182 2275,3 
   

Prószków 294 3228,6 
   

Tarnów Op. 269 2786,7 
   

Tułowice 174 3342,3 
   

Turawa 241 2396,3 
   

Powiat -ogółem 3297 2559,5 
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Zachorowania wywołane SARS-CoV-2 w powiecie opolskim w 2020 roku  
z podziałem na gminy, zapadalność na sto tysięcy mieszkańców 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie powiatu opolskiego w związku z wystąpieniem pandemii: 

- przeprowadzono 493 kontrole obiektów, podczas których nie stwierdzono 

naruszeń określonych ograniczeń, nakazów i zakazów będących podstawą do 

nałożenia kar pieniężnych, 

- wydano 4047 decyzji administracyjnych dla osób z dodatnim wynikiem  

w kierunku wirusa Sars CoV-2 oraz osób z kontaktu, 

- odnotowano 6656 decyzji administracyjnych dotyczących kwarantanny dla osób 

powracających z za granicy, 

- nałożono 5 kar pieniężnych na łączną kwotę 30 000 złotych w związku  

z niezastosowaniem się obywateli do określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów. Przedmiotowe kary dotyczyły naruszenia obowiązku poddania się 

obowiązkowej kwarantannie, 

- zarejestrowano 132 zgony, w których przyczyną wyjściową, wtórną lub 

bezpośrednią było zakażenie wirusem SarsCoV-2 w tym 6 bez chorób 

współistniejących, 

- największa liczba zgonów wystąpiła w przedziale wiekowym 60 lat i więcej (120), 

następnie w przedziale wiekowym 50-59 lat (10) oraz po 1 w przedziałach 30-39 

i 15-19 lat. 
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W 2020 roku do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Opolu zgłoszono 47 ognisk 

zakażeń szpitalnych (dane dot. placówek obu nadzorowanych powiatów), w roku 

ubiegłym 10. W ogniskach łącznie zachorowało 856 osoby, w tym 338 osób  

z personelu (dla porównania w 2019r. 133 osób, w tym 13 dotyczyły personelu). 

 

Etiologia zakażeń: 95,74% ustalono w oparciu o przeprowadzone badania 

laboratoryjne (w roku 2019r. 59,39%). W latach ubiegłych najczęstszym czynnikiem 

alarmowym była pałeczka Clostridioides difficile. W roku 2020, najczęstszym 

czynnikiem w zgłaszanych ogniskach szpitalnych był wirus SARS-CoV-2 –  

(w 36 ogniskach 793 osób) oraz pałeczka Clostridioides difficile – (w 7 ogniskach 29 

osób chorych). Odnotowano jedno ognisko (9 osobowe) spowodowane szczepem 

wielolekoopornym Klebsiella pneumoniae NDM +. W 2020 roku pod względem postaci 

klinicznych 76,59% zakażenia układu oddechowego, 17,02 % zakażeń stanowiły 

zakażenia przewodu pokarmowego (w 2019 r. 100% zakażenia przewodu 

pokarmowego). Z informacji otrzymanych z podmiotów leczniczych wynika, że we 

wszystkich ogniskach podjęto skuteczne działania w celu ich wygaszenia  

i zapobiegania przenoszenia się czynników etiologicznych na innych pacjentów.  

We wszystkich szpitalach powołane są zespoły kontroli zakażeń szpitalnych. 

Do głównych zadań pionu Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Opolu w 2020 roku należało: 

• podejmowanie działań mających na celu zapewnienie odpowiednich 

warunków środowiska placówek nauczania i wychowania oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• prowadzenia działań w obszarze zapobiegania rozprzestrzeniania się 

wirusa Sars-CoV-2 ze szczególnym uwzględnieniem placówek nauki  

i wychowania dzieci zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną, 

 

W związku z wprowadzeniem od 20 marca 2020 r. na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wszystkie czynności kontrolne z zakresu 

bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zostały zawieszone i praca 

wszystkich komórek organizacyjnych skupiona była na sprawach związanych 

bezpośrednio z zapobieganiem rozprzestrzeniania chorób zakaźnych, w tym 

koronawirusa SARS-CoV-2. Wydano 47 opinii o zawieszeniu zajęć w placówkach 

oświatowych. W tej liczbie było 45 opinii pozytywnych i 2 opinie negatywne. 
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Liczba decyzji pozytywnych o zawieszeniu zajęć w zależności od placówki 

oświatowej: 

• 2 decyzje dotyczyły żłobków, 

• 11 decyzji dotyczyło przedszkoli, 

• 24 decyzje dotyczyły szkół podstawowych, 

• 5 decyzji dotyczyły szkół średnich, 

• 3 decyzje dotyczyły zespołu szkolno-przedszkolnego, 

 

Wydane decyzje pozytywne związane były z uzyskaniem dodatniego wyniku  

w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 : 

• w żłobkach - 2 nauczycieli 

• w przedszkolach -3 dzieci, 8 nauczycieli i 2 woźnych, 

• w szkole podstawowej - 17 uczniów, 13 nauczycieli, 

• w szkole średniej - 2 uczniów, 3 nauczycieli, 

• w zespole szkolno-przedszkolnym - 2 dzieci, 3 nauczycieli i 1 woźnej 

Więcej niż jedno zachorowanie w tym samym czasie wystąpiło w: 4 przedszkolach,  

4 szkołach podstawowych, 1 szkole średniej. 

 

Decyzje sanitarne 

W 2020 roku Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży na wniosek strony wydała 2 decyzje 

dotyczące zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny w nowych żłobkach: 

• Specjalistyczny Żłobek Rehabilitacyjny Promyczek w Niemodlinie,  

ul. Reymonta, 

• Publiczny Żłobek w Prószkowie, ul. Daszyńskiego. 

W 2020 roku Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży na wniosek strony wydała 3 decyzje 

zmieniające dotyczące zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny  

w istniejących placówkach: 

• 2 razy – Niepubliczny Żłobek „Tęczowa Kraina” w Kępie, ul. 1-go Maja, 

• Publiczny Żłobek w Prószkowie, ul. Daszyńskiego. 
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Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży. 

W 2020 r. na terenie powiatu opolskiego zorganizowano wypoczynki dla dzieci  

i młodzieży, w których przeprowadzono kontrole: 

− 7 turnusów wypoczynku letniego. Z wypoczynku skorzystało 173 uczestników; 

− 1 turnus wypoczynku zimowego. Z wypoczynku skorzystało 13 uczestników. 

Placówki posiadały prawidłowy stan sanitarny i techniczny obiektów, tj. pomieszczeń 

pobytu dzieci, pomieszczeń sanitarnych, bloków żywieniowych. Podjęto współpracę  

z Policją Komendy Miejskiej w Opolu podczas kontroli 3 placówek. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi badania jakości wody  

w Zintegrowanym Systemie Badania Wody. W Systemie tym realizowane są zadania 

w zakresie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

badanie wody z kąpielisk i na pływalni. 

 

1. Nadzór nad jakością wody do spożycia 

W 2020 roku przeprowadzono 129 kontroli (techniczne, związane z oceną stanu 

technicznego i sanitarnego, z interwencjami oraz związane z poborem próbek wody 

do oznaczeń) we wszystkich 26 wodociągach publicznych oraz  

4 lokalnych. Ponadto, pobrano 426 próbki do badań fizykochemicznych  

i mikrobiologicznych. 

Nadal w powiecie opolskim znajdują się niezwodociągowane przysiółki: 

- w gminie Murów 3 (Kęszyce, Mańczok, Bożejów) 

- w gminie Popielów 2 (Olszak, Biadaszka) 

- w gminie Dąbrowa 4 (Narocka Kolonia, Odrzyca, Poręby, Wyrębiny) 

- w gminie Komprachcice 1 (Gąsów) 

- w gminie Ozimek 2 (Myślina, Wydzieracz) 

Stan epidemii COVID-19 nie wpłynął na nadzór nad jakością wody do spożycia. 

 

2. Baseny 

W powiecie opolskim funkcjonują 3 pływalnie kryte, całoroczne (w Prószkowie przy 

Hotelu Arkas, w Chrząstowicach przy Hotelu Tenis oraz w Tułowicach przy Zespole 

Szkół) oraz 2 baseny letnie (w Lipnie oraz w Suchym Borze przy Ośrodku 

Szkoleniowo-Wypoczynkowym).  
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W 2020 r. rozpoczęto postępowanie dotyczące złej jakość ciepłej wody użytkowej 

w natryskach pod kątem Legionella sp.: Basen kryty przy Hotelu Tenis  

w Chrząstowicach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) w 2020 roku wydano dla pływalni znajdujących 

się w ewidencji, zbiorcze oceny roczne jakości wody. Nie wydano w/w ocen dla basenu 

w Lipnie, który nie spełnia definicji pływalni i nie podlega w/w rozporządzeniu. 

Pozytywne roczne oceny jakości wody wydano dla basenu krytego w Hotelu Arkas  

w Prószkowie, basenu krytego przy Hotelu Tenis w Chrząstowicach i basenu przy 

Zespole Szkół w Tułowicach. Dla basenu odkrytego przy Ośrodku Wypoczynkowo-

Szkoleniowym ,,Suchy Bór” wydano ocenę negatywną ze względu na brak 

przedstawienia przez zarządcę basenu wyników badań wody, co świadczy o braku 

nadzoru nad jakością wody w basenie. Zły stan sanitarno-techniczny stwierdzono  

w następujących obiektach: Basen odkryty w Lipnie koło Niemodlina – stanu sanitarno-

technicznego dna niecki basenowej. 

W związku z epidemią COVID-19 basen kryty w Hotelu Arkas  

w Prószkowie był zamknięty od połowy marca do czerwca, basen przy Zespole Szkół 

w Tułowicach był zamknięty od połowy marca do końca sierpnia, a następnie od 

połowy października do końca grudnia, basen w Hotelu Tenis w Chrząstowicach był 

zamknięty od połowy marca do lipca. Natomiast baseny odkryte w Suchym Borze  

i w Lipnie działały normalnie przez cały sezon letni. Od czerwca do połowy 

października pływalnie były dostępne dla wszystkich, a od połowy października do 

końca roku 2020 były dostępne wyłącznie dla sportowców. 

 

3. Kąpieliska 

W sezonie letnim w 2020 roku na terenie powiatu opolskiego działały  

3 kąpieliska: Przystań Wodna w Siołkowicach Nowych, Balaton w Dobrzeniu Wielkim 

i Jezioro Średnie w Turawie. Jakość wody w kąpieliskach na terenie powiatu 

opolskiego nie budziła zastrzeżeń. 

 

4. Obiekty użyteczności publicznej 

 Do tej grupy obiektów zalicza się obiekty usługowe, kultury, sportowe, 

wypoczynku, służby zdrowia, ustępy publiczne i ogólnodostępne, domy pomocy 
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społecznej, hotele, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, dworce, przystanki, cmentarze  

i zakłady pogrzebowe itd. 

 

W 2020 roku pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej było 231 obiektów 

użyteczności publicznej na terenie powiatu opolskiego. Skontrolowano 34 obiekty. Tak 

niska liczba kontroli w stosunku do lat poprzednich wynika z zaprzestania 

wykonywania planowych kontroli ze względu na walkę z epidemią COVID-19. 
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XII. BEZROBOCIE  
 

Z dniem 1 stycznia 2000 roku przekształcono rejonowe urzędy pracy  

w Powiatowe Urzędy Pracy. Zmiana organizacyjna miała na celu zwiększenie 

skuteczności działań na lokalnym rynku pracy, a  ustawą o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy z 2004 r. doprecyzowano zadania państwa, województwa  

i powiatu w zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej.  

Daleko idących zmian dokonano kolejną ustawą, która weszła w życie  

w 2014 r. Aktualnie na mocy tej ustawy realizowane są przez powiatowe urzędy pracy 

trzy usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja 

szkoleń, a także szereg instrumentów aktywizujących, w tym przeznaczonych 

wyłącznie dla osób do 30-roku życia. Na każdy rok określany jest katalog 

podstawowych form wsparcia kierowanych zarówno do bezrobotnych, jak  

i pracodawców; wśród których m.in. są: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty 

publiczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej czy 

bon na zasiedlenie. Wprowadzono również nową usługę skierowaną do pracodawców 

- dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego wydzielonego z Fundusz Pracy. Dodatkowo realizowana  

jest usługa dotycząca zatrudnienia cudzoziemców poprzez rejestrację oświadczeń  

o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawaniu pracodawcom zezwoleń na pracę 

sezonową, czy opinii dotyczących zatrudnienia cudzoziemców. Podstawowym 

źródłem finansowania polityki rynku pracy jest, posiadający gwarancję budżetową, 

Fundusz Pracy. Sporym uzupełnieniem są środki europejskie w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego przeznaczone  na realizację programów rynku pracy, które są 

dystrybuowane poprzez instytucje pośredniczące  jakimi są  wojewódzkie urzędy 

pracy.  

Na mocy porozumienia Prezydenta Miasta Opola i Starosty Opolskiego od  

2000 roku  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obsługuje dwa powiaty: miasto Opole 

(powiat prowadzący) i Powiat Opolski (dotujący).  W ramach struktury organizacyjnej 

zgodnie z ustawą zostało wyodrębnione Centrum Aktywizacji Zawodowej, będące 

wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego urzędu pracy, która realizuje 
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zadania w zakresie usług oraz instrumentów rynku pracy. Dodatkowo we współpracy 

z samorządami gminnymi prowadzimy filię w Niemodlinie oraz lokalny punkt 

informacyjno-konsultacyjny w Popielowie.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest 100 osób na 97 etatów. 

 

Liczba bezrobotnych (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

- liczba bezrobotnych 5 574 osoby, w tym 2 598 z powiatu opolskiego; 

- stopa bezrobocia 4,8 %, w tym 7,4 % w powiecie opolskim; 

- liczba bezrobotnych zarejestrowanych w ciągu 2020 roku 8 043 osób, w tym 3 840 

z powiatu opolskiego. 

 

1. Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania 

stosunku pracy z pracodawcą. 

W roku 2020 do odbywania staży skierowanych zostało 473 bezrobotnych,  

w tym 227 bezrobotnych z powiatu opolskiego. Wydatki poniesione na 

finansowanie staży w roku 2020 wyniosły 3 262 519,60 zł. 

2. Szkolenia oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 

ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania 

zatrudnienia. 

W roku 2020 na szkolenie skierowanych zostało 180 bezrobotnych, w tym  

78 bezrobotnych z powiatu opolskiego. Wydatki poniesione na finansowanie 

szkoleń w roku 2020 wyniosły 311 565,04 zł. 

3. Bon szkoleniowy to jeden z instrumentów wspierających aktywizację 

bezrobotnych do 30 roku życia. Wsparcie w postaci 

bonu szkoleniowego przyznawane jest na wniosek bezrobotnego do 30 roku 
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życia w celu sfinansowania kosztów wybranego przez bezrobotnego szkolenia. 

Maksymalna wartość bonu wynosi 200 % przeciętnego wynagrodzenia. 

W roku 2020 na szkolenie realizowane w ramach bonu szkoleniowego 

skierowanych zostało 46 bezrobotnych do 30 roku życia w tym  

25 bezrobotnych z powiatu opolskiego. Wydatki poniesione na finansowanie 

szkoleń realizowane w ramach bonu szkoleniowego w roku 2020 wyniosły 

239 369,06 zł. 

4. Studia podyplomowe 

W roku 2020 Umowę o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych 

zawarto ogółem z 37 osobami: 33 bezrobotnymi, w tym 11 bezrobotnymi  

z powiatu opolskiego oraz 4 osobami poszukującymi pracy powyżej 45 roku 

życia. Wydatki poniesione na finansowanie studiów podyplomowych w roku 

2020 wyniosły 2 245 619,84 zł. 

5. Prace interwencyjne to jeden z instrumentów wspierających aktywizację 

bezrobotnych.  Oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, który 

otrzymuje z urzędu pracy refundację części kosztów wynagrodzenia i składek 

na ubezpieczenie społeczne jakie ponosi w związku z zatrudnieniem osoby 

bezrobotnej.  

W roku 2020 zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło  

40 bezrobotnych, w tym 18 bezrobotnych z powiatu opolskiego. Wydatki 

poniesione na finansowanie prac interwencyjnych w roku 2020 wyniosły 

181 901,26 zł. 

6. Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu 

prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych  

w urzędach pracy, gminy, 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.  

W roku 2020 zatrudnienie w ramach robót publicznych podjęło  

25 bezrobotnych, w tym 22 bezrobotnych z powiatu opolskiego. Wydatki 
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poniesione na finansowanie prac interwencyjnych w roku 2020 wyniosły 

278 962,39 zł. 

7. Prace społecznie użyteczne oznaczają wykonywanie przez osoby bezrobotne 

bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 

wskazane przez ośrodki pomocy społecznej z poszczególnych gmin powiatu 

opolskiego i miasta Opola, prostych prace na rzecz społeczności lokalnej, na 

terenie gminy w której mieszkają, nie więcej niż 10 godzin tygodniowo i nie 

więcej niż 40 w miesiącu. 

W roku 2020 do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych 

zostało 117 bezrobotnych, w tym 73 bezrobotnych z powiatu opolskiego 

przy czym większość osób, które wykonywały prace społecznie użyteczne  

w roku 2020 była kierowana do ich wykonywania w ciągu roku parokrotnie. 

Wydatki poniesione na finansowanie prac społecznie użytecznych w roku 2020 

wyniosły 104 572,62 zł. 

8. Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części 

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku  

z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urząd pracy przyznał bon. Celem tego 

instrumentu aktywizacyjnego jest zachęcenie bezrobotnych do 30 roku życia do 

samodzielnego podejmowania działań zmierzających do uzyskania 

zatrudnienia.  

W roku 2020 zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego podjęło  

62 bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 33 bezrobotnych z powiatu 

opolskiego. Wydatki poniesione na finansowanie subsydiowanego 

zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 

w roku 2020 wyniosły 545 032,97 zł. 

9. Bon na zasiedlenie stanowi dla bezrobotnego do 30 roku życia gwarancję 

przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku  

z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej 

poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. 

W roku 2020 bon na zasiedlenie otrzymało 32 bezrobotnych do 30 roku życia, 

w tym 5 bezrobotnych z powiatu opolskiego.  Wydatki poniesione z tego 

tytułu wyniosły w 2020 roku  174 000,00 zł.  
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10. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ to 

jeden z instrumentów wspierających aktywizację bezrobotnych powyżej 50 roku 

życia.  Głównym celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za 

zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia jest zachęcenie 

pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w tej grupie wiekowej. 

W roku 2020 zatrudnienie na subsydiowanych miejscach pracy podjęło  

17 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym 8 bezrobotnych z powiatu 

opolskiego. Wydatki poniesione w roku 2020 na dofinansowanie 

wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ wyniosły 363 631,87 zł. 

11. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dotacja                                  

to dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej, kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. 

W roku 2020 jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – 

dotację otrzymało 153 bezrobotnych, w tym 73 bezrobotnych z powiatu 

opolskiego. Wydatki poniesione z tego tytułu w roku 2020 wyniosły 

3 263 177,58 zł. 

12. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to 

instrument rynku pracy wspierający podstawowe usługi rynku pracy.  

W roku 2020 zrefundowano podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 

koszty wyposażenia lub doposażenia 31 stanowiska pracy, na których 

zatrudnienie podjęło 31 bezrobotnych, w tym 16 bezrobotnych z powiatu 

opolskiego. Wydatki poniesione na wyposażenie lub doposażenie stanowisk 

pracy dla skierowanych bezrobotnych w roku 2020 wyniosły 838 279,88 zł. 

13. Zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do 

miejsca pracy, odbywania stażu lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa 

zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy to 

instrument rynku pracy wspierający podstawowe usługi rynku pracy. 

Zwrot kosztu przejazdu na staż w roku 2020 przyznany został  

241 bezrobotnych,  w tym 129 bezrobotnych z powiatu opolskiego. Zwrot 

kosztu przejazdu do pracy w roku 2020 przyznany został 1 bezrobotnemu  

z powiatu opolskiego. 2 bezrobotnych z powiatu opolskiego otrzymało zwrot 

kosztów przejazdu  na zajęcia  z zakresu poradnictwa zawodowego.  
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1 bezrobotny z powiatu opolskiego otrzymał zwrot kosztów przejazdu do 

pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy. Wydatki z tego tytułu w roku 2020 

wyniosły 137 001,59 zł. 

14. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 to instrument rynku pracy 

wspierający podstawowe usługi rynku pracy. 

W roku 2020 zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 przyznany został   

18 bezrobotnym skierowanym do odbycia stażu, w tym 7 bezrobotnym  

z powiatu opolskiego. Wydatki z tego tytułu w roku 2020 wyniosły  

30 724,56 zł. 

15. Zwrot kosztów opłaconych przez spółdzielnię socjalną  składek na 

ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej 

umowy o pracę. 

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych Urząd podpisał w 2019 r. umowę  

o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za członków 

spółdzielni socjalnej ze Spółdzielnią Socjalną Usługowo-Handlowo-

Produkcyjną „Opole”. Zwrot części wynagrodzenia odpowiadającego składce 

należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe 

oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadające składce na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, została 

przyznana na okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.. 

W 2020 r. zrefundowano składki za 9 osób. Wypłaty refundacji następowały  

w okresach kwartalnych, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości 

składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia  

i  proporcjonalnie do wymiaru etatu. Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2020 roku 

59 392,04 zł 

16. Krajowy Fundusz Szkoleniowy na finansowanie lub współfinansowanie 

działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 

W 2020 roku ogłosiliśmy trzy nabory w ramach których 191 pracodawców 

otrzymało z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2.104.567,06 zł na 

przeszkolenie 748 osób (73 pracodawców i 675 pracowników).  

W przeważającej większości dofinansowanie otrzymali pracodawcy z sektora 

prywatnego - 176 pracodawców, a tylko 15 pochodziło z sektora publicznego. 
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Najpopularniejszymi kierunkami kształcenia były kursy specjalistyczne dla 

pracowników księgowości i działu kadr, pracowników handlu, pielęgniarek, 

fizjoterapeutów i fryzjerów. 

Drugim najważniejszym obszarem działalności PUP jest obsługa formalna osób 

bezrobotnych od rejestracji (8 043 osób zarejestrowało się w 2020 roku), po obsługę  

i wypłatę zasiłków (1 748 osób zarejestrowało się z uprawnieniami do pobierania 

zasiłku, w ramach których wypłacono 10 979 770,56 zł). Wydano 17 930 decyzji 

administracyjnych, 6 105 zaświadczenia oraz wysłano 2 026 odpowiedzi na pisma 

skierowane do tutejszego urzędu przez sądy, policję, komorników, służby socjalne, 

państwową inspekcję pracy, ZUS i inne organy. Na wniosek osób posiadających prawo 

do pobierania zasiłku 638 osobom przyznano dodatek aktywizacyjny, w ramach 

którego wypłacono 656.058,48 zł. Dodatkowo za wszystkie zarejestrowane  

w urzędzie osoby odprowadzono składkę zdrowotną zgodnie z ustawą  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych - wydatki  

z tego tytułu zamknęły się w kwocie 3 184 861,00 zł. 

 

W związku z realizowanymi przez urząd zadaniami dotyczącymi zatrudnienia 

cudzoziemców spoza obszaru UE/EOG w 2020 roku zarejestrowaliśmy 65 648 

oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatelowi Republiki 

Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej 

lub Ukrainy oraz pracodawcy złożyli również 353 wnioski o zezwolenia na pracę 

sezonową (typu S),  z tego wydanych zostało 220 zezwoleń, natomiast  

w 135 przypadkach zostały wydane decyzje o umorzeniu postępowania w związku  

z nie zgłoszeniem się cudzoziemca do pracodawcy. Dodatkowo wydaliśmy  

867 informacje starosty nt. zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego 

wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących 

pracy na łączną liczbę 8 223 miejsc pracy. 

 

W związku z nieoczekiwaną w 2020 r. pandemią choroby COVID-19 zostało 

wprowadzone ustawą tzw. tarcza antykryzysowa, która z nowelizacjami wprowadziła 

6 instrumentów wsparcia poprzez Powiatowe Urzędu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, 
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małych i średnich przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowych i kościelnych osób 

prawnych. Od 1 kwietnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przystąpił do 

realizacji poniższych instrumentów ratujących miejsca pracy i łagodzące skutki 

COVID-19. 

1. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy - (art. 15 zzd „ustawy anty-COVID”3)  

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw (art. 15 zzb) 

3. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,  

w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19 (art. 15 zzc) 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne dla  organizacji pozarządowej (art. 15 zze)  

5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej 

osoby prawnej (art.15zze2) 

6. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw z określonych branż (art.15zze4)  

 

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu udzielił w sumie: 

1. 12 736 pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.  

2. 1077 pracodawcom dofinansowano część kosztów wynagrodzeń dla  

8 188 pracowników  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

3. 2 025 przedsiębiorcom będącymi osobami fizycznymi dofinansowano część 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
 
3 Ustawa 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 z późniejszymi 

zmianami. 
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4. 43 organizacjom pozarządowym dofinansowano część kosztów wynagrodzeń 

dla 507  pracowników w tym składek na ubezpieczenie społeczne oraz 

kościelnym osobom prawnym dofinansowaliśmy część kosztów wynagrodzeń 

pracowników. 

5. 73 dotacji udzielono dla mikro i małych przedsiębiorstw z określonych 40 branż 

wg PKD.  

W ramach wszystkich instrumentów przekazano na konta przedsiębiorców, 

pracodawców oraz organizacji pozarządowych w sumie ponad 105,1 mln złotych  

w 2020 roku , w tym ze środków Funduszu Pracy 71,2 mln zł, Regionalnego Programu 

Operacyjnego  24,5 mln zł i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  9,4 mln. 

Rok 2020 ze względu na pandemię nakierowany był przede wszystkim na realizację 

tarczy antykryzysowej. Od kwietnia 2020 roku realizowane były  instrumenty 

pomocowe  skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zawarte w ustawie 

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 z późniejszymi zmianami. 

Celem tarczy było utrzymanie miejsc pracy, stąd należało w jak najszybszym 

czasie przekazać środki do przedsiębiorców, pracodawców, organizacji 

pozarządowych i kościelnych osób prawnych. 

 

W celu doskonalenia aktywnej polityki rynku pracy w dniu 4 lutego 2020 r. 

zostało otworzone Senioralne Centrum Pracy. Głównym założeniem projektu było 

stworzenie miejsca w którym osoba w wieku senioralnym, która chce być aktywna 

zawodowo, spełniać się, rozwijać  i realizować,  uzyska szeroko rozumiane wsparcie 

w procesie rekrutacji. Natomiast pracodawca uzyska możliwość zatrudnienia 

pracownika na wolne stanowisko pracy. Dzięki zaangażowaniu doradców 

zawodowych zarówno senior jak i pracodawca skorzysta z indywidualnego 

poradnictwa w procesie rekrutacji. Oszczędność czasu pracodawcy to kolejne 

założenie projektu jakże istotne w dzisiejszych czasach. Głównym zadaniem 

„mobilnych” pośredników pracy będzie stały kontakt z pracodawcami, pozyskiwanie 

ofert pracy dla seniorów oraz informowanie pracodawców o formach pomocy 

realizowanych przez urząd. Dodatkowo w centrum pracodawca będzie miał możliwość 
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zorganizowania spotkań rekrutacyjnych w kandydatami do pracy. Centrum w swoim 

założeniu będzie także miejscem, w którym senior uzyska informację o ciekawych 

nadchodzących wydarzeniach dedykowanych seniorom, realizowanych przez urząd, 

uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia seniorów itp.  

Kampania informacyjna prowadzona w okresie luty – marzec 2020 roku miała na celu 

promowanie zadań realizowanych przez Senioralne Centrum Pracy – wizyty  

u pracodawców w celu pozyskania ofert pracy dedykowanych seniorom oraz  

w instytucjach, organizacjach działających na rzecz osób w wieku senioralnym. Dzięki 

prowadzonym działaniom informacyjnym doradcy klienta pozyskali 86 ofert pracy 

skierowanych do seniorów. Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna 

umożliwiła dotarcie do szerokiego grona osób w wieku senioralnym – 73 osoby 

zadeklarowały chęć korzystania z usług SCP w celu aktywnego poszukiwania pracy. 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii spowodowanym COVID-19 od kwietnia 

2020 r. działalność SCP została zawieszona. Ponowne uruchomienie Senioralnego 

Centrum  Pracy nastąpi z chwilą ustabilizowania się sytuacji zdrowotnej. 

 

Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych 

Zatrudnienie podjęło łącznie 1 926  osób bezrobotnych z powiatu opolskiego 

wyłączonych z powodu podjęcia pracy, w tym: 

- 241 osób długotrwale bezrobotnych; 

- 301 osób po 50 roku życia; 

- 50 osób z niepełnosprawnością. 

 

Przygotowano 2 598 Indywidualnych Planów Działań. 

 

Przeprowadzono 390 Indywidualnych porad zawodowych. 

 

Przeprowadzono 81 Indywidualnych informacji zawodowych. 

 

40 osób uczestniczyło w grupowych poradach zawodowych. 
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83 osoby uczestniczyło w grupowych informacjach zawodowych. 

Zakres realizowanych tematów: 

• wybór miejsca pracy; 

• dobór formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy; 

• zmiana kwalifikacji zawodowych; 

• wybór odpowiedniego kształcenia lub szkolenia zawodowego; 

• zasady profesjonalnego przygotowywania dokumentów aplikacyjnych; 

• zasady aktywnego, skutecznego poszukiwania pracy; 

• asertywność – metoda skutecznej komunikacji; 

• formy wsparcia realizowane przez partnerów w sprawie pracy dla osób długotrwale 

bezrobotnych lub/i z niepełnosprawnością. 

 

Na szkolenia zawodowe skierowano 78 osób, w tym: 

- 6 osób długotrwale bezrobotnych; 
- 1 osoba po 50 roku życia. 
 

Bon szkoleniowy przyznano 25 osobom, w tym: 

- 1 osoba długotrwale bezrobotna. 
 

Ze studiów podyplomowych skorzystało 11 osób, w tym: 

- 1 osoba długotrwale bezrobotna; 
- 2 osoby po 50 roku życia. 
 

Na prace interwencyjne skierowano 18 osób, w tym: 

- 1 osoba długotrwale bezrobotna. 
 

Na roboty publiczne skierowano 22 osoby, w tym: 

- 1 osoba długotrwale bezrobotna; 
- 5 osób po 50 roku życia; 
- 3 osoby z niepełnosprawnością. 
 

Na prace społecznie użyteczne skierowano 73 osoby, w tym: 

- 60 osób długotrwale bezrobotnych; 
- 44 osoby po 50 roku życia; 
- 7 osób z niepełnosprawnością. 

Na staż skierowano 227 osób, w tym: 
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- 26 osób długotrwale bezrobotnych; 
- 23 osoby po 50 roku życia; 
- 6 osób z niepełnosprawnością. 
 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja) przekaznano  
73 osobom, w tym: 

- 10 osób długotrwale bezrobotnych. 
Na refundowane stanowiska pracy skierowaliśmy 16 osób, w tym: 
- 3 osoby po 50 roku życia. 
 

Bon na zasiedlenie otrzymało 5 osób, w tym: 

- 1 osoba długotrwale bezrobotna. 

 

Bon zatrudnieniowy otrzymały 33 osoby, w tym: 

- 1 osoba długotrwale bezrobotna. 

 

W ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 
roku życia skierowano 8 osób, w tym: 

- 1 osoba długotrwale bezrobotna; 
- 8 osób po 50 roku życia. 
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XIII. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
 

Powiat Opolski realizuje na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej system darmowych porad prawnych. Lokalizacja punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opolskiego w 2020 r. uzgodniona 

została z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu opolskiego. Nieodpłatna pomoc 

prawna prowadzona była w punktach wyznaczonych przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego na terenie wszystkich gmin powiatu opolskiego oraz w mieście Opolu  

w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie świadczone było osobiście przez adwokata lub radcę 

prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez 

aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Porad obywatelskich udzielały 

osoby, które uzyskały zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności 

z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Trzy punkty powierzone zostały 

organizacji pozarządowej „Fundacja Młodzi Ludziom” wyłonionej w otwartym konkursie 

ofert, natomiast dwa punkty prowadzone były przez radców prawnych i adwokatów 

wskazanych przez dziekanów właściwych izb.  

Darmowe porady prawne przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, 

które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu 

pisemnego oświadczenia osobie udzielającej porady.  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała:  

✓ poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz 

o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej 

obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem 

przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,  

✓ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,  

✓ sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie  

1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-

administracyjnym,  

✓ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
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ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie 

o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem 

sprawy na drogę sądową.  

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało działania dostosowane do 

indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia 

świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na 

niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, 

w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.  

Uprawnieni mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do 

rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa 

karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa 

rodzinnego czy prawa podatkowego.  

W 2020 r. z porad prawnych udzielanych stacjonarnie w punktach oraz przez 

telefon (w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2), skorzystało łącznie  

545 osób uprawnionych, w podziale na następujące dziedziny prawa: 

 

Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna 

pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie 

2019 r. 2020 r. 

prawo cywilne  420 120 

prawo pracy  26 46 

sprawa z zakresu działalności gospodarczej  3 4 

prawo rodzinne 125 277 

prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do 

opieki zdrowotnej  

65 72 

prawo administracyjne  21 15 

prawo podatkowe   3 4 

prawo karne  41 30 

inne  22 11 
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XIV. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA 
 
Właściwość miejscową Rzecznika obejmuje obszar powiatu opolskiego. 
 
Struktura biur Rzecznika, stan kadrowy. 
 
W roku 2020 roku Rzecznik wykonywał swoje funkcje samodzielnie, korzystając  
z obsługi administracyjnej Starostwa Powiatowego. 
 
I. 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 nie zależnie 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 2020 roku 

związana była z branżą, odzieży i obuwia, urządzeń elektronicznych, usług dostawy, 

urządzeń usług telekomunikacyjnych, organizowanych imprez turystycznych, w tym 

umów zawieranych na odległość. Poniżej krótkie omówienie tych tematyk: 

1) branża odzieży, obuwia, urządzeń elektronicznych – obserwuje się coraz 

większy 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. 

Z uwagi na obecną sytuacje epidemiczną zauważalny jest duży wzrost zawierania 

umów sprzedaży na odległość, w tym przypadku konsumenci przed dokonaniem 

zakupu nie mają możliwości sprawdzenia jakości produktu, 
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2) umowy zawierane na odległość w tym przez Internet oraz poza lokalem – 

dotychczas zauważalny był wzrost wskaźnika skarg na tego rodzaju usługi i to  

w przedziale kilku ostatnich lat, do znacznego wzrostu przyczyniła się obecna 

sytuacja epidemiczna która spowodowała znaczący wzrost zawierania umów na 

odległość. Wpływ na taki stan rzeczy ma fakt rozszerzenia możliwości korzystania 

z tego rodzaju zakupów. Zauważalne jest, iż 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 dostawy – z uwagi na obecną sytuację epidemiczną znacząco wzrosła 

liczba zawieranych umów na odległość. Powyższe nieodłącznie wiąże się  

z koniecznością skorzystania z usług dostawy. Z uwagi na znaczący wzrost 

zapotrzebowania na w/w usługi dostawy, dostrzeżono w obrębie kilku miesięcy 

tzw. „narodowej kwarantanny” spadek jakości w/w usług. Wielokrotnie towar 

docierał do konsumenta w formie uszkodzonej bądź niepełnej. Kilkakrotnie 

zdążało się, że przesyłki w ogóle nie docierały do adresata. Trudności dla 

konsumentów powodowały procedury reklamacyjne w/w usług,  

4) 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 dla 

domu. Z uwagi na duży wzrost zapotrzebowania na usługi internetowe, 

konsumenci zgłaszali również nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług 

dostawy Internetu. Według konsumentów od początku roku z uwagi na 

wprowadzenie nauki oraz pracy zdalnej, w wielu przypadkach moc Internetu 
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znacząco spadła. Przedsiębiorcy powyższe tłumaczyli nieoczekiwanym wzrostem 

transmisji danych, oświadczali jednocześnie, że na bieżąco podejmują czynności 

i starania mające na celu wzmocnienie sygnału, 

5) organizowane usługi turystyczne – z uwagi na obecną sytuację epidemiczną 

oraz wprowadzane w ciągu roku obostrzenia, w wielu przypadkach realizacja 

organizowanych imprez turystycznych nie była możliwa. Wielu konsumentów  

z obawy o swoje zdrowie rezygnowało z zaplanowanych wyjazdów. Powyższe 

spowodowało wiele sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami.  

W wielu przypadkach przedsiębiorcy uchylali się od ewentualnych zwrotów 

należności dla konsumentów.  

 

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. 

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.  

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 sporu, korzystając przy tym z usług fachowym pełnomocników 

procesowych. 
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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. 

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. 

 

II. 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 
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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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XV. INWESTYCJE 
 

1. Przebudowa kotłowni polegająca na wymianie kotła gazowego, 

kondensacyjnego o konstrukcji modułowej i mocy 200kW Dom Dziecka  

w Tarnowie Opolskim. 

2. Montaż i uruchomienie systemu przeciwpożarowego w zamku DPS  

w Prószkowie 3. Przebudowa muru zamkowego wraz z wymianą dwóch bram 

wjazdowych w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

3. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej  

w Prószkowie. 

4. Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej  

w Prószkowie. 

5. Przebudowa muru zamkowego w domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.  

6. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski. 

7. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 

opolskiego. 

8. Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim  

z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

9. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 

oraz cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego  

i Kartograficznego  dla Gminy Popielów. 

10. Budowa śluzy sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku 

przy ul. Częstochowskiej 31. 

11. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 

12. Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508  

O Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i Magnuszowice 

– Magnuszowiczki - II etap.  
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13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w miejscowości Węgry 

II etap". 

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka  

w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap 

III. 

15. Odtworzenie drogi powiatowej nr 1513O Skarbiszowice - Tułowice od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717O do miejscowości Tułowice.  

16. Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1703 O w km  od 0+054,40 

do 3+926, od 4+148 do 5+185, od 5+412 do 8+300 i od 8+345 do 10+859 

polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz  z obiektami 

inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym poszerzeniu jezdni  

w miejscowości Łubniany. 

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek – Krasiejów w miejscowości 

Krasiejów ul. Brzeziny XI etap. 

18. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów w m. Popielów                    

ul. Wolności - opracowanie projektu budowlano -wykonawczego. 

19. Budowa chodnika wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory    w m. Raszowa ul. Ozimska –  

IV etap. 

20. Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 463 – 

Dobrodzień w km 6+188 w m. Turawa – opracowanie projektu budowlano – 

wykonawczego. 

21. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu. 

22. Remont dachu na budynku starego internatu przy Zespole Szkół  

im. J. Warszewicza w Prószkowie. 

23. Remont zabytkowych bram oraz uzupełnienie ubytków zabytkowych bram 

Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Zespole Szkół im. J. Warszewicza  

w Prószkowie. 
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24. Położenie wykładziny w budynku szkoły i budynku internatu oraz wymiana 

balustrad w Zespole Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie. 

25. Zakup samochodu typu BUS dla Zespołu Szkół im. J. Warszewicza  

w Prószkowie. 

26. Przebudowa wejścia głównego w budynku Zespołu Szkół w Ozimku. 

27. Modernizacja i ocieplenie dachu budynku Zespołu Szkół im. B. Chrobrego  

w Niemodlinie. 

28. Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Dziecka w Turawie. 

29. Zakup sprzętu nagłaśniającego na Salę Konferencyjną w Starostwie 

Powiatowym w Opolu. 

30. Remont sal sypialnianych, łazienek i ciągów komunikacyjnych w Internacie 

Zespołu Szkół w Tułowicach. 

31. Wymiana instalacji elektrycznej z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego  

w budynku Zespołu Szkół w Tułowicach. 

32. Remont budynku garaży Zespołu Szkół w Tułowicach. 

33. Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zespołu Szkół w Tułowicach. 
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XVI. REALIZACJA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 

1. Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy, projekt dofinansowany z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- 

realizacja Zespół Szkół w Ozimku. 

2. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” - 

projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 -realizacja Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim.  

3. Projekt Chrobry w Niemodlińskim Zamku w ramach VIII Edycji Akademii 

Nowoczesnego Patriotyzmu finansowany przez Klub Jagielloński przy 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - realizacja Zespół Szkół  

w Niemodlinie. 

4. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” Regionalny Program 

Operacyjny  Województwa Opolskiego 2014 – 2020  - realizacja Zespół Szkół 

w Tułowicach, Zespół Szkół w Ozimku, Zespół Szkół w Niemodlinie. 

5. „ Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” dofinansowany realizowany 

przez Departament Edukacji i Rynku Pracy przy współpracy Regionalnego 

Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach przeciwdziałania COVID-19, 

projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Opolskiego 2014 – 2020 - realizacja Zespół Szkół w Prószkowie, Zespół Szkół 

w Tułowicach, Zespół Szkół w Ozimku, Zespół Szkół im. B. Chrobrego  

w Niemodlinie.    

6. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski – Regionalny 

Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 

realizacja Starostwo Powiatowe w Opolu wraz z partnerami.  

7. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 

opolskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na 

lata 2014 – 2020- realizacja Starostwo Powiatowe w Opolu wraz z partnerami. 
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8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka  

w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 - etap 

III – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – realizacja Zarząd Dróg Powiatowych  

w Opolu. 

9. Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508  

O Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i Magnuszowice 

– Magnuszowiczki - II etap– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – realizacja 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej (budowa chodnika)  

w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej - II etap" -– Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg – realizacja Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. 

11. Remont – odtworzenie drogi powiatowej nr 1513O Skarbiszowice – Tułowice od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717O do m. Tułowice – Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg – realizacja Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. 

12. Zakup sprzętu komputerowego na cele związane z realizacją zadań z zakresu 

ochrony gruntów rolnych – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego.  

13. Grant NFZ dla pielęgniarek DPS Prószków”– w ramach projektu „Zapewnienie 

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój – realizacja Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

14. „Wspieramy DPS” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój - realizacja Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

15. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – realizacja 

Starostwo Powiatowe w Opolu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

16. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 

realizacja Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. 

17. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- realizacja Zespół Szkół  
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w Prószkowie, Zespół Szkół w Tułowicach, Zespół Szkół w Ozimku, Zespół 

Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie.    
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XVII. REALIZACJA PROGRAMÓW, STRATEGII 
 

1. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 

2018 – 2020 realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

2. Powiatowy Program na rzecz osób niepełnosprawnych realizacja Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. Pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd”, którego celem głównym było 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym  i dostępie do edukacji 

realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

4. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” realizacja Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

5. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III” realizacja 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

6. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 realizacja Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

7. Powiatowy  program  profilaktyczny  w  zakresie  promowania  i  wdrażana  

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych 

przemocą w rodzinie na lata 2015-2020 realizacja Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

8. Powiatowy  program  profilaktyczny  w  zakresie  promowania  i  wdrażana 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych 

przemocą w rodzinie na lata 2015-2020 realizacja Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

9. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy realizacja 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

10. Projekt pt. „Razem przepisujemy Biblię” organizowanym przez Kurię 

Diecezjalną w Opolu. – realizator Zespół Szkół im. J. Warszewicza  

w Prószkowie. 
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11. Projekt "Dobre Słowo” - realizator Zespół Szkół im. J. Warszewicza  

w Prószkowie. 

12. Projekt „Policjanci w służbie historii”. realizator Zespół Szkół im. J. Warszewicza 

w Prószkowie. 

13. Projekt edukacyjny Uniwersytetu Opolskiego "Bezpieczeństwo przede 

wszystkim"  realizacja Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie 

14. Projekt edukacyjny "Młodzi głosują - wybory prezydenckie"  realizacja Zespół 

Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie  

15. Projekt edukacyjny Zakładu Ubezpieczeń społecznych "Lekcje z ZUS" - 

realizacja Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, Zespół Szkół  

im. B. Chrobrego w Niemodlinie. 

16. Projekt edukacyjny "Moje finanse" realizacja Zespół Szkół im. J. Warszewicza 

w Prószkowie. 

17. Projekt edukacyjny "Otwarta firma" realizacja Zespół Szkół im. J. Warszewicza 

w Prószkowie. 

18. Projekt „Droga z Klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego” 

realizacja Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie. 

19. Projekt "Integracja bez granic" realizacja Zespół Szkół im. J. Warszewicza  

w Prószkowie. 

20. Projekt Krajowego Centrum ds. AIDS w propagowaniu zasad profilaktyki HIV 

oraz formy dyskusji o problemach walki z epidemią HIV i AIDS 01.12. Światowy 

Dzień AIDS. realizacja Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie. 

21. Program Erasmus+ II edycja był realizowany w okresie od 1 września 2018 r. 

do 31 stycznia 2021 r., dotyczy szkolenia zawodowego młodzieży realizacja 

Zespół Szkół w Tułowicach. 

22. Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizacja Zespół Szkół 

w Tułowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie. 

23. Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe na podstawie certyfikatu 

Ministerstwa Obrony Narodowej realizacja Zespół Szkół w Tułowicach. 
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24. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczący realizacji 

projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizator Starostwo Powiatowe 

w Opolu.  

25. Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące 

dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego bądź oprogramowania- 

realizacja Starostwo Powiatowe w Opolu. 

26. 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 2020. W jego 

ramach przewidziano następujące zadania priorytetowe, które mogły być 

wspierane lub zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

statutową w danej dziedzinie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu, nieodpłatnej pomocy prawnej -realizacja Starostwo Powiatowe  

w Opolu. 

27. Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego – realizacja jednostki organizacyjne 

Powiatu Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Opolu. 

28. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 

2027- realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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PODSUMOWANIE 
 

 Rok 2020 był wyjątkowo trudny ze względu na wystąpienie wirusa  

SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19. Funkcjonowanie 

Powiatu Opolskiego, tak jak samorządów wszystkich szczebli w Polsce, w tym 

realizacja zadań, załatwianie spraw i obsługi Klienta w komórkach Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu wymagały zmian 

organizacyjnych dostosowanych do sytuacji epidemicznej.  

 Wszystkie podejmowane działania nakierowane były na dalszy rozwój Powiatu 

Opolskiego, podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie 

zagrożeniom, do których niewątpliwie należy depopulacja. Składa się na nią – saldo 

migracji, niski poziom dzietności i ubytek naturalny.  

Zarząd Powiatu Opolskiego w minionym roku realizował plany, programy oraz 

strategie za pośrednictwem wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego w taki sposób, by w jak największym jak to możliwe zakresie 

minimalizować skutki ograniczeń związanych z pandemią. Realizowano wiele zadań, 

jak przede wszystkim inwestycje w ochronie zdrowia poprzez wydatki na doposażenie 

w nowoczesny sprzęt medyczny szpitali i placówek medycznych, w których leczeni są 

pacjenci z Powiatu Opolskiego. 

Rok 2020 to również rozbudowa i naprawa kolejnych dróg powiatowych, których 

sieć liczy ponad 540 km. Powiat Opolski zarządza najdłuższą siecią dróg z wszystkich 

powiatów w województwie opolskim, co wiąże się z dużymi oczekiwaniami ze strony 

mieszkańców oraz z koniecznością podejmowania istotnych nakładów na te cele.  

 Dalszy rozwój infrastruktury technicznej i drogowej, systemu opieki nad rodziną, 

rozwój usług edukacyjnych i opieki zdrowotnej w zakresie wpisanym w kompetencje 

samorządu powiatowych mają wpływ na jakość życia mieszkańców i bez wątpienia 

wpływa na atrakcyjność powiatu jako miejsca do zamieszkania i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

 Trudności związane z pandemią na szczęście nie zakłóciły realizacji zadań 

związanych z doposażaniem placówek oświatowych, tworzeniem komfortowych 

warunków bytowych dla seniorów, wsparciem osób niepełnosprawnych oraz dzieci  

w trudnej sytuacji życiowej w instytucjach opieki społecznej oraz w pieczy zastępczej.  

   


