
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 23 kwietnia 2010 r. do 24 czerwca 2010 r. 

 

W sprawach gospodarowania  nieruchomościami,   stanowiącymi   własność   Powiatu 

Opolskiego w okresie międzysesyjnym  

 

otrzymaliśmy decyzję Wojewody Opolskiego  stwierdzającą nabycie z mocy prawa na 

własność  Powiatu Opolskiego, nieruchomości stanowiących dotychczas własność Skarbu 

Państwa, zajętych pod drogę  powiatową nr 1148 o łącznej pow. 3,6000 ha, położonych w 

obrębach Stare Kolnie i Karłowice, gmina Popielów.   

 

Wykonując stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego zbył: 

1)      w dniu 22 kwietnia  2010 r. w drodze I przetargu nieograniczonego nieruchomość  
gruntową zabudowaną, położoną w Prószkowie przy ul. Pomologia 7, ozn. nr dz. 

1122/15 o pow. 0,3500 ha - za cenę 258.871,06 zł, 

2)      w dniu 10 czerwca 2010 r. w drodze I przetargu nieograniczonego nieruchomość 
gruntową zabudowaną (była szkoła), położoną w Niemodlinie Rynek 52, ozn. nr  dz. 

525/3 o pow. 0,0502 ha - za cenę 293.910,00 zł.      

  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął również uchwały w sprawie: 

1)      wyrażenia zgody dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, 

jednostki organizacyjnej powiatu, na remont pomieszczeń gospodarczych i 

zagospodarowanie terenu  przy Domu Dziecka, 

2)      przeznaczenia do dzierżawy pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 18,40 m
2
,  

znajdujących się w budynku szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku oraz 

pomieszczeń o pow. 24,40 m
2
, znajdujących się w budynku Przychodni Miejskiej w 

Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 5, z przeznaczeniem na świadczenie usług 

medycznych lub wykonywanie w nim usług innych niż medyczne niezwiązanych ze 

świadczeniami zdrowotnymi, 

3)      przeznaczenia do dzierżawy pomieszczenia  użytkowego o pow. 51m
2
 , 

obejmującego część budynku gospodarczego (stodoła), położonego przy ul. 

Zamkowej w Niemodlinie, z przeznaczeniem do wykorzystania jako pomieszczenie 

garażowo-gospodarcze, magazynowe lub na cele usługowe, 

4)      przeznaczenia do dzierżawy gruntu pow. 16 m
2
, położonego w Opolu przy ul. 

Książąt Opolskich 27 oraz oddania tego gruntu w dzierżawę na okres trzech lat dla 

osoby fizycznej, której dotychczasowa umowa wygasła, z przeznaczeniem na 

czasowe użytkowanie kiosku handlowego, 

5)      wydłużenia dla EMC Instytutu Medycznego we Wrocławiu na następne 12. miesięcy 

okresu obowiązywania obniżonej stawki czynszu oraz obniżonej opłaty z tytułu 

partycypowania w kosztach eksploatacyjnych utrzymania budynku, ustalonej umową 
dzierżawy nr 7/08 za  pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 1066,50m

2
, znajdujące 

się w budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, przeznaczone do 

wykorzystania (po dokonanym remoncie i adaptacji tych pomieszczeń) na cele 

publiczne, na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności 

lecznictwa szpitalnego,   

6)      oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony na świadczenie usług w zakresie ochrony 

zdrowia, na rzecz  nowych podmiotów oraz dla podmiotów którym dotychczasowe 

umowy wygasły pomieszczeń użytkowych, znajdujących się w budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku o łącznej pow. 137,95 m
2
 - z przeznaczeniem na 



działalność medyczną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnię 
Dermatologiczną, Gabinet masażu i fizjoterapii, 

7)      sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku 

przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, położonej w Niemodlinie, Rynek 52. 

  

Ponadto   Zarząd Powiatu prowadził postępowania w sprawach:   

1)      wystąpił do Sądu Cywilnego w Opolu o zezwolenie na złożenie do depozytu 

sądowego kwoty  3.535,00 zł, tytułem odszkodowania ustalonego decyzją 
Starosty Opolskiego  z dnia 31 marca 2010 r. za płot betonowy, usytuowany na 

działce  nr 106/3, położonej w Szydłowie gmina Tułowice, nabytej  przez 

Powiat Opolski, na podstawie decyzji Starosty Opolskiego, zezwalającej na  

realizację  inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej 

nr 1717 na odcinku Komprachcice–Szydłów, 

2)      podpisał  3 umowy  na dzierżawę 3 lokali użytkowych znajdujących się w 

budynku szpitala w Ozimku oraz 1 umowę na dzierżawę gruntu  pod kioskiem 

handlowym w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27. 

  

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały w 

sprawach: 

 

1. zmian w budżecie powiatu powodujących zwiększenia planowanych dochodów i 

wydatków o kwoty: 

- 10.000 zł -  z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z 

przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg 

wieczystych, 

- 100 000 zł -  z tytułu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z 

przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na najpilniejsze 

działania operacyjne podejmowane w bieżącej akcji przeciwpowodziowej, 

- 241 439 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych w zakresie 

osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

- 1 736 zł – z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez Powiat na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na 

przeprowadzenie poboru w 2010 r. 

 

2. zmian w budżecie powiatu powodujących zmniejszenia planowanych dochodów i 

wydatków o kwoty: 

- 190 206 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację inwestycji w ramach „Narodowego 

programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” na zadanie pn. „ Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1754 Chmielowice – Prószków na odcinku Nowa Kuźnia – Prószków etap II” 

- 1 736 zł – z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

związane z przeprowadzeniem w 2010 r. kwalifikacji wojskowej. 

 Podejmowane były również uchwały w sprawach przeniesienia wydatków w ramach 

poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz w sprawie zmian w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu w celu ich skorygowania po dokonaniu zmian uchwałą Rady Powiatu z dnia 22 

kwietnia 2010 r. i Zarządu Powiatu. 



 Ponadto Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad, sposobu i 

trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu 

wydatków oraz zasad rozliczania płatności przy ich wykorzystaniu – zgodnie z 

uregulowaniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 

Od 14 maja br do połowy czerwca, w związku z zagrożeniem powodziowym 

wynikającym z długotrwałych opadów na obszarze całego kraju, Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego wykonywało czynności związane z ogłoszonym pogotowiem oraz 

stanem alarmu przeciwpowodziowego.     

 

Straty i szkody, jakie spowodowała powódź dotknęły mieszkańców 76 miejscowości 

we wszystkich 13 gminach naszego powiatu (najwięcej sołectw dotkniętych powodzią było w 

gminach Niemodlin – 14, Ozimek – 13 i Turawa -11, najmniej, po jednym w Komprachcicach 

i Tułowicach).  

W powodzi poszkodowane były 3802 osoby w 1277 gospodarstwach domowych. 

Zalanych zostało 1155 domów mieszkalnych i mieszkań, najwięcej 325 w Czarnowąsach, 172 

w Żelaznej, 120 w Zagwiździu, oraz liczne budynki inwentarskie i gospodarcze. Wystąpiły 

poważne straty w gospodarstwach rolnych – zalanych i podtopionych zostało 15 310 

hektarów upraw rolnych, najwięcej w gminie Łubniany – 3900, Popielów – 2700, Niemodlin 

1370 ha, najmniej strat w uprawach stwierdzono w gminie Komprachcice – 80 ha i Tułowice 

– 90 ha.  W gminie Dąbrowa utopiło się 27 świń (w jednym gospodarstwie rolnym 26, w 

innym – 1), natomiast w gminie Popielów powódź zabiła 2 sztuki bydła. 

W sieci wodociągowej – zalany został wodociąg w Szczedrzyku – obecnie już 
uruchomiony z wodą zdatną do spożycia. Pozostała sieć wodociągowa nie była wyłączona i 

przez cały okres powodzi funkcjonowała bez zakłóceń. Woda była przez cały czas przez 

służbę sanitarną badana i była dopuszczona do spożycia. Zalana została przez powódź jedna 

tylko oczyszczalnia ścieków – w Czarnowąsach, obecnie już uruchomiona.  

W czasie powodzi wystąpiły 3 wyrwy w wałach nad rzeką Odrą w rejonie wsi Żelazna w 

gminie Dąbrowa, przekopany też został wał nadodrzański w rejonie Kątów Opolskich. 

Wyrwy wystąpiły także na wałach rzeki Mała Panew: dwie w rejonie Czarnowąs (obie gmina 

Dobrzeń Wielki usunęła własnym staraniem i na własny koszt) oraz w rejonie wsi Krasiejów. 

Inne straty i uszkodzenia wałów, zwłaszcza na małych rzekach nie zostały jeszcze 

zinwentaryzowane, nasze pismo do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Opolu nie doczekało się jeszcze odpowiedzi.  

Powódź przyniosła też dotkliwe straty w infrastrukturze, w niektórych gminach zostały 

zalane i podtopione budynki i pomieszczenia oświatowe, ale największe straty wystąpiły na 

drogach, mostach i przepustach drogowych. Powiat opolski poniósł również straty w 

infrastrukturze komunalnej.  

Zarząd Dróg Powiatowych odnotował 14 odcinków dróg oraz 2 przepusty, które 

wymagają odbudowy, odnowy nawierzchni lub remontu. Największe szkody stwierdzono na 

drogach powiatowych nr 1751 Chrząstowice – Walidrogi, , nr 1149 Karłowice Popielów,  nr 

1330 Chudoba – Zagwiździe, nr 1720 Wawelno – Dąbrowa – Narok, nr 1725 Chróścice – 

Dobrzeń Wielki – Masów i na 11 innych odcinkach. Szacunkowy koszt odbudowy dróg 

powiatowych zamyka się kwotą blisko 3.200 tys. zł. Liczne, nie w pełni jeszcze oszacowane 

straty wystąpiły także na drogach gminnych i lokalnych. 



Na terenach popowodziowych nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego. 

Wszędzie wystąpiła natomiast plaga komarów, jednakże ze wzglądu na wysoki koszt 

odkomarzania tylko niektóre gminy planują wykonanie tych zabiegów.  

Do chwili obecnej trwa szacowanie strat oraz ich usuwanie a także porządkowanie i 

odkażanie terenu. 

Informujemy, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków tegorocznej powodzi 

otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę o 

dofinansowaniu robót związanych z odbudową zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury 

powiatowej  w wysokości 870.000 zł, która przyznana zostanie na odbudowę dróg 

powiatowych. 
 

 

W ramach zadań z zakresu oświaty na wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki 

pozyskano na rok 2010 środki dofinansowujące  budowę boiska  ze sztuczną nawierzchnią  o 

powierzchni  103 x 63m przy Zespole Szkół w Prószkowie w kwocie 411,0 tys. zł., w 

związku z czym przygotowano   uchwałę w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in 

blanco dofinansowania zadania „Budowa  boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią 

przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie-poprawa dostępu do 

infrastruktury sportowej”. 
 

W celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu pn. ”Przyszłość należy do 

specjalistów” konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa  Pani Irenie Łysy –Cichon- 

Członkowi Zarządu do reprezentowania Powiatu podczas realizacji ww. projektu, również  
przygotowano projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały XXVI/165/09 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania  beneficjenta. 
 

W dniach od 7 czerwca do 19 czerwca 2010 r. na terenie Zespołu Szkół  w Prószkowie 

przebywały na wakacyjnym odpoczynku dzieci z Centrum Korekcyjno-Rehabilitacyjnego z 

Wygody – partnerskiego powiatu Dolina z Ukrainy. 

W ramach wypoczynku dzieci miały możliwość skorzystanie z szeregu atrakcji w tym  

również z wycieczek. Przyjęcie dzieci było możliwe dzięki hojności sponsorów w tym 

również hojności Radnych  Powiatu Opolskiego za co pragnę serdecznie podziękować. 
  

 Zarząd Powiatu Opolskiego zgodnie z art. 36 a ust 14  ustawy  z dnia 7 września  

1991 r. o systemie  oświaty (Dz. U z 2004 r Nr 256, poz 2572 z późniejszymi zmianami) po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz organów szkoły i Związków 

Zawodowych powierzył na okres pięciu lat Pani Barbarze Paneckiej - funkcję Dyrektora 

Zespołu Szkół  im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.  

 

 

 

 

 

 

 


