
SPRAWOZDANIE STAROSTY OPOLSKIEGO 

Z PRACY ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

w okresie międzysesyjnym od 20 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Powiat Opolski nabył z mocy prawa, w drodze decyzji 

Wojewody Opolskiego działki o łącznej pow. 2,1614 ha zajęte pod drogi publiczne położone w 

gminach: Komprachcice, Łubniany oraz Chrząstowice. 

 

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

podjął następujące uchwały w sprawie: 

 

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

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

 

- powołania komisji do spraw oceny wniosków pod względem formalnym o przyznanie dotacji z 

budżetu Powiatu Opolskiego w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane, 

 

- oceny merytorycznej wniosków złożonych o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie 

oraz przedłożenia Radzie Powiatu Opolskiego projektu uchwały rekomendowanych wniosków do 

dofinansowania.  

 

  W ramach ogłoszonego naboru Wniosków o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Opolskiego w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

ruchomym lub nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego wpłynęły 3 wnioski w terminie ogłoszonym przez 

Zarząd Powiatu Opolskiego,  tj. do 4 czerwca 2021 r.  

 

O dotację ubiegali się następujący Wnioskodawcy: 

 

1) Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich, 

 

2) Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach, 

 

3) Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego w Prószkowie. 

 

Złożone wnioski spełniały wymagania formalne i merytoryczne, dlatego też Zarząd Powiatu 

Opolskiego postanowił przyznać wszystkim Wnioskodawcom dotacje proporcjonalnie w wysokości 

67% wnioskowanej kwoty. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę dotyczącą rozwiązania umowy na 

świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej na wniosek adwokata. 

 

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

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:  

 

- przyjęcia wzoru i wyznaczenia osób do podpisania umowy na wykonanie remontu przed wejściem 

głównym do Szpitala w Ozimku ul. Częstochowska 31 – część II, 

 

- akceptacji treści i podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz  

zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego  dla zadania pn. 

„Przebudowa budynku magazynowo-handlowego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe” – I etap, 

 

- przyjęcia treści i podpisania Umowy świadczenia usługi całodobowego dostępu do Miejskiej Sieci 

Komputerowej oraz sieci Internet. 

 

W sprawach finansowych, Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące 

przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków 



oraz poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w oparciu o wnioski otrzymane z poszczególnych 

jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Opolu w 

celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań. Na bieżąco Uchwałami Zarządu są aktualizowane 

plany finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych. 

 

W sprawach dotyczących pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w 

sprawie udzielenia upoważnienia Głównej Księgowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Opolu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Opolskiego, wynikających z realizacji 

programu pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” oraz realizacji programu „Aktywny Samorząd”. 

 

W sprawach dotyczących zarządzania drogami w okresie międzysesyjnym, Zarząd Powiatu 

podjął uchwały w sprawie przyjęcia treści: 

 

- Porozumienia w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dot. „Budowy ronda na 

skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 

1716 O w m. Zimnice Małe”, 

 

- Umowy w sprawie wysokości środków finansowych podlegających przekazaniu na realizację 

zobowiązań wynikających z podpisanego Porozumienia dotyczącego zadania pn. „Budowa ciągu 

pieszo-rowerowego na ulicy Lipowej w Osinach”, 

 

- Umowy w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 1711 O DK 46 – Chrząstowice – DK 46 w m. Chrząstowice – II etap od ul. 

Olimpijczyków do skrzyżowania z DK 46 – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”. 

 

W dniu 25.05.2021 r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu działając z upoważnienia 

Zarządu Powiatu Opolskiego zawarł Umowy na wykonanie remontów nawierzchni drogowych o 

nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na 

gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2021 

roku oraz „Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu 

dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2021 roku”. 

 

 


