
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 22 czerwca 2007 r. do 27 sierpnia 2007 r. 

 

 

 

W ramach zadań z zakresu oświaty, w związku z ogłoszonym przez Kuratorium 

Oświaty w Opolu konkursem ” Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego, 

dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 
roku.” na  20 złożonych wniosków pozytywnie komisja konkursowa oceniła cztery programy 

na łączną kwotę 79.000 zł.  

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Zarząd Powiatu Opolskiego, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, 20 sierpnia 2007 r. powierzył stanowiska 

dyrektorów placówek oświatowych na pięć lat. We wszystkich pięciu przypadkach są to 

dyrektorzy, którzy obecnie sprawują funkcje dyrektorów.   

  

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego podjął dwie uchwały w sprawie: powołania 

Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

Egzamin przeprowadzono w dniu 24 sierpnia 2007r. oraz uchwałę w sprawie ustalenia 

odpłatności cudzoziemców za naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski.   

 

           Informujemy, że przesłany przez Info Audit Sp.z o.o. z Warszawy dnia 06.07 2007r.  

Raport z Audytu Zewnętrznego, przeprowadzony czerwcu br w sprawie rozliczeń środków 

finansowych w ramach projektu stypendialnego ZPORR „Wspieranie procesu edukacyjnego 

młodzieży z obszarów wiejskich szkół kończących się maturą w roku szkolnym 2006-2007”    

opiniuje całość działań pozytywnie określając: „iż brak jakichkolwiek uchybień w tym 

zakresie”. 
 

Jak informowaliśmy na poprzedniej sesji rady, w ramach zawartego w dniu 27 

czerwca 2006r. układu partnerskiego pomiędzy Rejonem Dolina w obwodzie Iwano-

Frankiwskim (Ukraina) i Powiatem Opolskim - w dniach od 25.06.2007r do 08.07.2007r. na 

nasze zaproszenie przebywało u nas na letnim wypoczynku 21 dzieci z Ukrainy.  Program 

pobytu był bardzo urozmaicony, a uczniowie zwiedzali m.in. takie miejscowości jak:  Opole, 

Tułowice, Prószków, Jaworzynę Śląską oraz Wrocław, Tarnowskie Góry i Częstochowę. 
 Pobyt dzieci związany był z obchodami 1 rocznicy podpisania ukłau partnerskiego z 

Powiatem Dolina na Ukrainie i był możliwy dzięki finansowemu wsparciu sponsorów 

indywidualnych i zakładów pracy Powiatu Opolskiego. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego 

w okresie od 22 czerwca do 27 sierpnia 2007r. 

 

1. Zarząd realizując stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego przeznaczył opisane 

niżej nieruchomości do sprzedaży, a następnie ogłosił następujące przetargi na ich 

sprzedaż:  
 

a/ I przetarg ustny ograniczony, na rzecz osób fizycznych lub prawnych wykonujących 

świadczenia zdrowotne, na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 208,92 m² pełniącego 

funkcję Ośrodka Zdrowia w Graczach z przeznaczeniem na świadczenie w tym lokalu 

usług medycznych, w tym w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

 



b/  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 109,96 m², 

pełniącego funkcję apteki w budynku Ośrodka Zdrowia w Graczach 

 

c/ I przetarg ustny ograniczony, na rzecz osób fizycznych i prawnych wykonujących 

świadczenia zdrowotne, na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 76,33 m² pełniącego 

funkcję Ośrodka Zdrowia w Żelaznej z przeznaczeniem na świadczenie w tym lokalu 

usług medycznych, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

 

d/ I przetarg ustny ograniczony, na rzecz osób fizycznych i prawnych wykonujących 

świadczenia zdrowotne, na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 59,03 m² pełniącego 

funkcję Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie z przeznaczeniem na świadczenie w tym lokalu 

usług medycznych, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

 

e/ I przetarg ustny ograniczony, na rzecz osób fizycznych i prawnych wykonujących 

świadczenia zdrowotne, na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 15,62 m², pełniącego 

obecnie funkcję gabinetu stomatologicznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie z 

przeznaczeniem na świadczenie w tym lokalu usług medycznych 

 

f/ I przetarg ustny ograniczony, na rzecz podmiotów świadczących usługi medyczne, 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Chróścinie z 

przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych, w tym w szczególności w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej.  

 

2. Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym przeznaczył : 

 

a/ do dzierżawy jedno pomieszczenie użytkowe o pow. 14,10 m²  znajdujące się w 

budynku Przychodni Miejskiej w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 5 z 

przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych lub wykonywanie innych usług nie 

związanych ze świadczeniami zdrowotnymi 

 

b/ do dzierżawy część budynku gospodarczego /stodoły/ - wydzielonego pomieszczenia 

użytkowego o pow. 51 m ², położonego w Niemodlinie przy ul. Zamkowej z 

przeznaczeniem do wykorzystania jako pomieszczenie magazynowe związane ze 

świadczeniami zdrowotnymi 

 

c/ do dzierżawy jednego pomieszczenia użytkowego o pow. 19,35 m², znajdującego się w 

piwnicy budynku Przychodni Miejskiej w Niemodlinie przy ul.Wojska Polskiego 5 z 

przeznaczeniem do wykorzystania jako pomieszczenie sanitarne 

 

d/ do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu  o pow. 0,0085 m², położonej w 

Krzanowicach – niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. 

 

 3. W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego postanowił oddać w dzierżawę 
na okres trzech lat: 

 

a/ pomieszczenie użytkowe o pow. 10,30 m² znajdujące się na poddaszu Przychodni 

Miejskiej w Niemodlinie przy ul.Wojska Polskiego 5 na rzecz osoby fizycznej z 

przeznaczeniem na biuro porad prawnych 

 



b/ pomieszczenie użytkowe o pow. 14,10 m² znajdujące się na I piętrze Przychodni 

Miejskiej w Niemodlinie przy ul.Wojska Polskiego 5 na rzecz osoby fizycznej z 

przeznaczeniem na gabinet internistyczny 

 

c/ pomieszczenie użytkowe o pow. 51 m² znajdujące się w budynku gospodarczym 

/stodoła/ przy ul.Zamkowej w Niemodlinie na rzecz Caritas Diecezji Opolskiej z 

przeznaczeniem do wykorzystania jako pomieszczenie magazynowe związane ze 

świadczeniami zdrowotnymi. 

 

4. Ponadto w okresie międzysesyjnym przeprowadzone były opisane niżej postępowania 

związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu: 

 

a/ Zarząd wystąpił do Gminy Prószków z wnioskiem o usunięcie sprzeczności w 

przeznaczeniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w 

Prószkowie, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Prószków oraz odmiennym zapisem w planie dla tej samej nieruchomości w planie 

miejscowości Złotniki w ten sposób, aby przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości 

było zgodne z zapisem występującym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Złotniki, tj. aktywizacja gospodarcza 

 

b/ Zarząd w drodze decyzji oddał w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w 

Opolu nieruchomości gruntowe o pow. 2,0999 ha, stanowiące drogę powiatową nr 1107 w 

Krzanowicach 

 

c/ Zarząd Powiatu Opolskiego podpisał protokół rokowań z Gminą Ozimek w sprawie 

darowizny nieruchomości Powiatu Opolskiego na rzecz w/w Gminy, położonej w Ozimku 

przy ul. Częstochowskiej 31, o pow. 0,2581 ha przy budynku szpitalnym z 

przeznaczeniem na cele publiczne – ogólnodostępną, gminną wewnętrzną drogę 
dojazdową do przyległych nieruchomości 

 

d/ Zarząd Powiatu Opolskiego wystąpił do Gminy Prószków z zapytaniem czy Gmina ta 

byłaby zainteresowana nieodpłatnym nabyciem własności nieruchomości, stanowiącej 

własność Powiatu Opolskiego i pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w 

Prószkowie, położonej w Prószkowie przy ul. Pomologia 1 i 2, zabudowanej budynkiem 

„starego internatu” oraz budynkiem „starej szkoły”, które to obiekty obecnie są 
wykorzystane na cele mieszkalne.  

Do chwili obecnej nie uzyskano jednoznacznego i wiążącego stanowiska gminy w 

zakresie złożonego zapytania.  

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu opolskiego podjął uchwałę o zwiększeniu 

dochodów i wydatków powiatu o łączną kwotę 1.061.645 zł, w tym: 

� 80.000 zł – dotacja celowa z Budżetu państwa na wydatki inwestycyjne dla DPS w 

Prószkowie przy równoczesnym udziale powiatu w ww. kwocie 

� 78.550 zł – dotacja celowa przeznaczona na udzielenie potrzebującym uczniom 

wsparcia materialnego o charakterze edukacyjnym 

� 100.000 zł – dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki na remont drogi powiatowej Nr 

1702 Czarnowąsy – Brynica w m. Czarnowąsy 

� 139.500 zł – dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania bieżące powiatu w 

zakresie wydatków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: 



- Dom Dziecka w Chmielowicach  -104.500 zł 

- Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim – 15.000 zł 

- Dom Dziecka w Turawie – 20.000 zł 

� 663.595 zł – dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne powiatu 

z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej, w tym: 

- DPS w Prószkowie – 425.823 zł 

- DPS w Dobrzeniu Wielkim – 54.866 zł 

- DPS w Czarnowąsach – 182.906 zł 

 

Ponadto podjęto uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym w ślad za zmianami 

wynikającymi z uchwał Zarządu lub rady Powiatu Opolskiego oraz w oparciu o kompetencje 

wynikające z art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych. 

Uchwałą Nr 126/07 Zarządu Powiatu opolskiego z dnia 10 lipca 2007 r. umorzone zostały 

należności pieniężne Domu Dziecka w Turawie w kwocie 2.233,83 zł od dłużnika z tytułu 

odpłatności za pobyt w placówce. Umorzenia dokonano na podstawie postanowienia 

naczelnika urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na wniosek dłużnika z powodu jego 

trudnej sytuacji materialnej. 

Sporządzono sprawozdawczość finansową, na podstawie której przygotowywana jest 

szczegółowa informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r. 

Informacja, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych w terminie do 31 

sierpnia przedłożona zostanie Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.  

 

Zapraszamy na Powiatowe Dożynki, które odbędą się w dniu 2 września 2007 r. w 

Chrząstowicach. 

 

 

 
 


