
SPRAWOZDANIE STAROSTY OPOLSKIEGO 

Z PRACY ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

w okresie międzysesyjnym od 26 sierpnia 2021 r. do 29 września 2021 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

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

    

- zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą w udziale 752/10000 współwłasność 

Powiatu Opolskiego oznaczoną jako dz. nr 115/21 z k.m. 44 o pow. 0,0064 ha, obręb Opole, gmina 

Opole, która na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Opola 4/12 nr UAB.6740.4.202.WK 

z dnia 19 maja 2021 r., stała się z mocy prawa własnością Gminy Opole, 

 

-  określenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu 

Opolskiego zarządzanych przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Zespół Szkół im. J. Warszewicza 

w Prószkowie. 

  

Ponadto Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym wyraził zgodę dla Zespołu Szkół w 

Ozimku na zawarcie, po umowach zawartych na czas oznaczony kolejnych umów najmu, których 

przedmiotem są te same nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Ozimku: 

 

-  z Opolskim Klubem Karate Kyokushin na okres 1.09.2021 r. do 30.06.2022 r. na oddanie w najem 

sali gimnastycznej z przeznaczeniem na prowadzenie treningów karate, 

 

- z osobą fizyczną na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. na oddanie w najem sali gimnastycznej z 

przeznaczeniem na zajęcia z piłki siatkowej. 

 

Jednocześnie Powiat Opolski w okresie międzysesyjnym nabył: 

 

- z mocy prawa, nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Opolskiego działki o łącznej powierzchni 

24,2509 ha zajęte pod powiatowe drogi publiczne położone w gminie Murów i Dobrzeń Wielki, 

stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa, 

 

- z mocy prawa, w drodze decyzji Wojewody Opolskiego działkę o powierzchni 0,0089 ha zajętą pod 

powiatową drogę publiczną położoną w obrębie Krasiejów, gmina Ozimek, stanowiącą dotychczas 

własność osoby fizycznej. 

 

W ramach zadań związanych z edukacją Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w 

sprawie: 

 

- zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1651/21 z dnia 17 sierpnia 2021r. dotyczącym 

zmiany projektu umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony 

Narodowej dotyczącej dofinansowania zadania określonego w ofercie złożonej w odpowiedzi na 

konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2021”, 

- zawarcia aneksu do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Opolskim a Rzymskokatolicką Parafią pw. 

św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich, w sprawie przekazania dotacji celowej na „Konserwację 

obrazu św. Rocha z I poł. XIX w.”. 

 

 Zarząd Powiatu Opolskiego złożył wniosek o dofinansowanie zakupu Aktywnych Tablic dla 

trzech Zespołów Szkół prowadzonych przez Powiat Opolski w ramach Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 oraz czterech wniosków o 

udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 na organizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia 

Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. 

 

 W ramach zadań związanych ze sprawami społecznymi Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 

uchwały w sprawie: 

 

- czterech porozumień z Gminami Powiatu Opolskiego: Dąbrowa, Łubniany, Murów, Turawa 

dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022r., 



- ośmiu porozumień z Gminami Powiatu Opolskiego: Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Niemodlin, 

Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice dotyczących udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r., 

 

- przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku 

publicznego na rok 2022”. 

 

W dniu 29 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którego 

głównym tematem było bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne na terenie powiatu opolskiego. 

 

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

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:  

 

- akceptacji treści umowy o konserwację oprogramowania i pomoc techniczną INFRA, 

 

- przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 2/2021 do porozumienia w sprawie zasad eksploatacji i 

utrzymania budynku położonego przy Pl. Wolności 7/8, 

- akceptacji treści i podpisania umowy na „Usługi ochrony osób i mienia – ochrona fizyczna, 

monitoring i konwojowania. 

 

W sprawach finansowych w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 

uchwały dotyczące zmian dochodów i wydatków Powiatu na podstawie: 

 

1) otrzymanych pism o wysokościach dotacji z budżetu Wojewody Opolskiego, w tym: 

• zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania dla powiatowych 

inspektorów nadzoru budowlanego w związku z cyfryzacja procesu inwestycyjno-

budowlanego o kwotę 15.000 zł, 

• zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą 

pod drogę publiczną o kwotę 5.802 zł, 

• zmniejszenie dotacji w związku z weryfikacja potrzeb na opłacenie  składek zdrowotnych w 

wyniku czego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w domach dziecka, 

znajdujących się na terenie powiatu opolskiego, o kwotę  9.041 zł, 

2) zawartej umowy ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, 

na podstawie której zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 26.400 zł, z 

przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia dla ucznia Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych w roku szkolnym 2021/2022, 

3) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie dokonano zwiększenia planowanych 

wydatków majątkowych związanych z budową boiska, o kwotę 16.123 zł, 

4) wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego na podstawie którego zwiększono planowane 

wydatki majątkowe związane z realizacją projektu, związanego z budową infrastruktury 

pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II, 

5) wniosku Dyrektora ZDP w Opolu dokonano przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy 

poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, 

6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach uruchomiono rezerwę na wypłatę odprawy 

emerytalnej na kwotę 16.480 zł. 

 

Ponadto na bieżąco Uchwałami Zarządu Powiatu Opolskiego dokonywano przeniesień 

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

wnioski otrzymane z poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Naczelników 

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

aktualizowano plany finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu i jednostek organizacyjnych 

Powiatu. 

Obecnie Zarząd Powiatu rozpoczął prace nad opracowaniem projektu budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. 

 

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

sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a 

Miastem Bytom w sprawie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz przyjęcia treści i podpisania 



porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole w sprawie umieszczenia dzieci w 

pieczy zastępczej. 

 

W sprawach dotyczących zarządzania drogami w okresie międzysesyjnym, Zarząd Powiatu 

podjął w dniu 16.09.2021r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu działając z upoważnienia 

Zarządu Powiatu Opolskiego zawarł Umowę na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1754 O ul. Opolskiej w m. Domecko” na łączną kwotę 63.165,94 zł. 

 

Zarząd Powiatu podjął cztery uchwały w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatu 

honorowego przedsięwzięcia na wniosek: 

 

- Ośrodka Kultury im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie dla III Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego wierszy Agnieszki Osieckiej i III Powiatowego Konkursu Plastycznego na ilustracje 

do wybranego wiersza A. Osieckiej, 

 

- Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach dla XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu 

Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”, 

 

- Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie w Opolu dla Opolskiej edycji Ogólnopolskiej Kampanii 

Społecznej „W Betanii jest życie”, 

 

- Stowarzyszenia „Nasza Nowa Schodnia”  dla XIX Mistrzostw Śląska w Sportach i Sztukach Walki. 

 

W ramach zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg złożono dziewięć wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Wszystkie zgłoszone zadania otrzymały 

wsparcie. 

Realizować będziemy budowę dziewięciu przejść w  

 

- Gmina Turawa – 3, 

- Gmina Murów – 3, 

- Gmina Popielów – 1, 

- Gmina Łubniany – 1, 

- Gmina Tarnów Opolski – 1. 

 

Łącznie dofinansowanie na dziewięć zadań 213 600,00 zł. 

 


