
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 24 czerwca 2010 r. do 8 września 2010 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego 

w  okresie  międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

1. Wystąpienia   z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o nieodpłatne nabycie prawa własności 

nieruchomości zabudowanej budynkiem pokoszarowym  przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu, ozn. 

nr dz. 28/2 z km 55 o pow. 0,3548 ha w udziale 9346/10000 części obręb Opole  stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, bez części nieruchomości zajmowanej przez Wojewódzki Inspektorat 

Farmaceutyczny -  służącej do wykonywania zadań Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na 

siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja 

stanowiąca załącznik do wniosku.    

2. Wyrażenia zgody dla Domu  Dziecka w Chmielowicach na zawarcie po umowach zawartych na 

czas oznaczony, kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same nieruchomości, 

obejmujących trzy garaże oraz komórkę na narzędzia, usytuowanych na działce położonej w 

Chmielowicach, pozostającej w trwałym zarządzie tej jednostki . 

3. Oddania w dzierżawę dla dwóch osób fizycznych dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących 

się w  budynku  przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie: 

� na czas nieoznaczony na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia - z 

przeznaczeniem na działalność medyczną w zakresie prowadzenia Gabinetu  

Internistycznego,  

� na okres trzech lat - z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Porad Prawnych i 

Windykacji. 

4. Oddania w dzierżawę na okres trzech lat pomieszczenia  użytkowego o pow. 51m
2
, obejmującego 

część budynku gospodarczego (stodoła), położonego przy ul. Zamkowej w Niemodlinie, z 

przeznaczeniem do wykorzystania jako pomieszczenie magazynowe do przechowywania  sprzętu 

pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego dla pacjentów Stacji Caritas w Niemodlinie. 

 

Ponadto w powyższym okresie prowadzone były postępowania w sprawach:  

� nabycia od Polskich Kolei Państwowych SA Oddziału we Wrocławiu, w trybie 

bezprzetargowym,  na rzecz Powiatu Opolskiego prawa użytkowania wieczystego dz. nr 

615/102 z km. 1 o pow. 0,0111 ha położonej w obrębie Chmielowice, gmina Komprachcice, 

leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 1754 Chmielowice - Prószków, na której zarządca  

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  planuje ułożenie chodnika. 

� w sprawie zbycia na rzecz  Gminy Łubniany  w formie darowizny, na cele publiczne dz. nr 

332/9 z km 2 o pow. 0,1569 ha, położonej w Łubnianach, z przeznaczeniem na  budowę 
miejsc postojowych wkomponowanych w architekturę zieleni i stworzenie ciągu pieszo-

jezdnego w pobliżu  kościoła w Łubnianach. 

 Teren objęty darowizną  jest zbędny do celów  drogowych,  związanych z  

prawidłowym funkcjonowaniem drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany, dlatego też      
został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie.   

 

 

 

W ramach realizacji zadań oświatowych 1 września br. uczestniczyliśmy w rozpoczęciu roku 

szkolnego w Zespole Szkół w Prószkowie, w której gościli przedstawiciele Policji Opolskiej. 

Podpisane zostało Porozumienie w zakresie realizacji innowacji pedagogicznej  „Programu nauczania  

dla liceum ogólnokształcącego klasy o profilu policyjnym z zakresu wybranych zagadnień 

bezpieczeństwa i porządku publicznego-problematyka służby policyjnej (szkolenie policyjne).” 
Rok szkolny w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Opolu rozpoczął się zgodnie z 

założeniami MEN i bez zakłóceń. 



W miesiącu lipcu odbyły się Posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych dla jedenastu  

nauczycieli, którzy przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  Wszyscy zdali 

egzamin i uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego. 

Zarząd Powiatu Opolskiego zaakceptował sprawozdania końcowe z zakresu realizacji zadań z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu następującym podmiotom:  

- Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sukces” na zadanie Organizacja Turnieju Piłki 

Ręcznej Dziewcząt o Puchar Starosty Opolskiego, 

- Ludowemu Klubowi Sportowemu Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Komprachcicach na zadanie Powiatowego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików Puchar Starosty 

Opolskiego” i „Powiatowej Ligi halowej piłki nożnej” 

- Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne „XVIII. Rajd Rowerowy NTR Przez Bory Niemodlińskie” 

oraz z wykonania zadania publicznego zakresu kultury i sztuki oraz tradycji Łubiańskiemu Ośrodkowi 

Działalności Kulturalnej na zadanie „Śląskie śpiewanie im. Profesora Adolfa Dygacza”. 

Dnia 6 września br. odbyło się w starostwie spotkanie robocze z Dyrektorami Zespołu Szkół i 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Opolski na którym szeroko 

omówiono organizację roku szkolnego 2010/2011 oraz podkreślono zadania oświaty na najbliższy rok 

szkolny. 

Dnia 5 września br. odbyły się X. Powiatowo-Gminne Dożynki w gminie Murów na których, 

jak co roku odbył się Konkurs Koron Żniwnych. Do konkursu przystąpiło 8 gmin. W kategorii koron 

wykonanych z kłosów zbóż pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Brynica z gminy Łubniany, drugie 

miejsce zdobyło sołectwo Dylaki z gminy Ozimek, dwa trzecie miejsca zajęły: sołectwo Sławice z 

gminy Dąbrowa i sołectwo Chrząszczyce z gminy Prószków.  

W kategorii koron wykonanych z ziaren zbóż wygrało sołectwo Magnuszowice reprezentant gminy 

Niemodlin. Pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia. Oprócz konkursu koron żniwnych gmina 

Murów zorganizowała występy lokalnych zespołów artystycznych.  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej imprezy i uczestniczyli w 

dożynkach. 

 

 

 

W zakresie finansowym Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały w sprawach: 

1. zmian w budżecie powiatu powodujących zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 

kwotę: 
- 245.294 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu przeznaczonej na wydatki bieżące realizowane przez domy pomocy 

społecznej 

2. zmian w budżecie powiatu powodujących zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o  

kwoty: 

- 6.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznych dodatków dla pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pomocy społecznej realizującego prace socjalną w środowisku 

- 35.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

porozumienie zawarte z gminą Komprachcice na „Opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1763 Opole-Komprachcice na odcinku 

Chmielowice-Osiny” 

- 10.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na 

wykonanie zadań związanych z ocena stanu technicznego obiektów budowlanych 

uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi, które miały miejsce w miesiącu maju i 

czerwcu 2010 r. 

-237.500 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej 



w Czarnowąsach na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w domach 

pomocy społecznej. 

Podejmowane były również uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 

w Opolu oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w celu ich skorygowania po 

dokonaniu zmian uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Ponadto Zarząd Powiatu dokonywał zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z uregulowaniami 

wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i upoważnienia zawartego w uchwale Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. 

 

Szanowni Państwo 

Jak wynika z przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania w pierwszym półroczu uchwalony 

na 2010 r. budżet powiatu opolskiego po stronie dochodów zamknął się kwotą 32.969.872,79 zł co 

stanowi 49,9 % dochodów planowanych na ok. bieżący. Budżet po stronie wydatków zamknął się 
kwotą 30.509.127,16 zł co stanowi 43,3 % planu na rok bieżący. 

W sporządzonym sprawozdaniu za I. półrocze 2010 r. wykazano realizację dochodów i wydatków 

według działów i rozdziałów. Ponadto w części opisowej podano strukturę wykonania dochodów wg 

źródeł ich pochodzenia, strukturę wydatków wg kierunków (działów) finansowania oraz wnioski z 

przebiegu wykonania budżetu powiatu za I. półrocze 2010 r. opracowano zgodnie ze sporządzoną 
wcześniej sprawozdawczością finansową.  
Zarząd Powiatu odpowie Państwu na wszystkie pytania z tym związane. 

 


