
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  29 grudnia 2010 r. do 24 lutego 2011 r. 

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawach dotyczących: 

 

- uchwalenia planu finansowego Starostwa Opolskiego w Opolu oraz przyjęcia planów finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu, 

- upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania niektórych zmian w 

planie wydatków budżetowych – zgodnie z § 10 Uchwały Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 

2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r, 

- upoważnienia kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań – zgodnie z § 3 Uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, 

- zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie od Banku Spółdzielczego w Namysłowie Oddział w 

Niemodlinie, samochodu osobowego „Lanos” przez Zespół Szkół w Niemodlinie, 

- przeniesienia planowanych wydatków bieżących w kwocie 2.912 zł między rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej w związku z koniecznością skorygowania planowanych wydatków Zespołu Szkół w 

Chróścinie na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 

- zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w ślad za zmianą budżetu 

wprowadzoną przez zarząd lub przeniesienia planowanych wydatków na nowoutworzone paragrafy. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami Powiat Opolski z dniem 30 grudnia 2010 r. 

przejął na własność na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nieruchomość zabudowaną 

budynkiem pokoszarowym  stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Opolu przy ul. 

Plebiscytowej 5, ozn. nr dz. 28/2 o powierzchni 0,3548 ha, z km. 55 obręb Opole w udziale 9386/10 

000 cz. służącą do wykonywania zadań Powiatu Opolskiego - z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 
 
W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami podejmował następujące działania: 

 

1) Zwaloryzował czynsze dzierżawne dla 45 dzierżawców lokali użytkowych, znajdujących się w 

budynkach stanowiących własność powiatu, położonych w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, w   

Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 5 i przy ul. Zamkowej oraz na grunt pod kioskami 

handlowymi w Opolu. Czynsz dzierżawny  został podwyższony  o wskaźnik  inflacji  za 2010 r., 

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego. Ponadto  w związku  ze zmianą kosztów 

utrzymania  budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie  została  podwyższona  opłata  dla  

13 dzierżawców, z tytułu partycypowania w  kosztach eksploatacyjnych utrzymania tego budynku. 

 

2) Oddał w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz nowych podmiotów lokale 

użytkowe oraz część budynku: 

  
• na czas nieoznaczony cztery  pomieszczenia o łącznej pow. 82,50 m

2
  znajdujące się w 

budynku Przychodni w Niemodlinie, z przeznaczeniem na Poradnię Chirurgiczną oraz 

Gabinet Stomatologiczny,
 

•  na czas nieoznaczony sześć  pomieszczeń  o łącznej powierzchni 77,24 m
2
  znajdujących 

się w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, z przeznaczeniem na 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne,
 



• na okres trzech lat  jedno pomieszczenie użytkowe o powierzchni  16,54 m
2  

, znajdujące się 

w budynku przy ul. Ciepielowickiej 13 w Dąbrowie, z przeznaczeniem na Gabinet 

Stomatologiczny,
 

• na okres  jednego roku  część budynku gospodarczego o powierzchni 185 m
2
, znajdującego 

się przy ul. Zamkowej w Niemodlinie, z przeznaczeniem jako pomieszczenie magazynowo-

garażowe.
 

   

 3) Wydłużył dla EMC Instytutu Medycznego we Wrocławiu na następne 12 miesięcy okres 

obowiązywania obniżonej stawki czynszu oraz obniżonej opłaty z tytułu partycypowania w kosztach 

eksploatacyjnych utrzymania budynku, ustalonej za pomieszczenia użytkowe o łącznej  pow.  1066,50 

m
2
, znajdujące się w budynku szpitala w Ozimku, będące w stanie surowym-niewykończonym-  

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

publiczne, na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia,  w szczególności lecznictwa szpitalnego. 

 

4) Przeznaczył do dzierżawy 6 pomieszczeń  użytkowych o łącznej pow.  63,70 m
2
,  znajdujących się 

w  budynku  szpitala w Ozimku oraz   podjął uchwały o oddaniu tych pomieszczeń   podmiotom,  z 

przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w szczególności lecznictwa szpitalnego, na 

działalność sklepu z zaopatrzeniem ortopedycznym, oraz na prowadzenie Przychodni  

Laryngologicznej.    

 

5) Przeznaczył  do dzierżawy grunt rolny  o powierzchni  0,6672 ha,  położony w Prószkowie oraz 

podjął uchwałę o oddaniu tego gruntu w dzierżawę na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy, któremu 

umowa wygasła,  z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania. 

  

6) Wyraził zgodę dla Zespołu Szkół  im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie na oddanie w 

dzierżawę na czas nieoznaczony części działki 972/5 pozostającej w trwałym zarządzie tej jednostki  -  

na rzecz  na rzecz osoby fizycznej, z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń kandydatów na 

kierowców (taką samą zgodę w formie zarządzenie wyraził Starosta Opolski – jako organ nadzorujący 

placówki  oświatowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami). 

   

7) Rozwiązał za porozumieniem stron, dwie umowy dzierżawy, zawarte na czas nieoznaczony, na  

dzierżawę trzech pomieszczeń o łącznej pow. 29,54 m
2
, znajdujących się w budynku szpitala w 

Ozimku,  w związku z rezygnacją Dzierżawcy z tych pomieszczeń . 

 

8) Wyraził zgodę Zespołowi Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony pomieszczenia mieszkalnego o pow. 36,00 m
2
, znajdującego się w budynku byłego 

internatu przy ul. Pomologia 2 w Prószkowie, pozostającego w trwałym zarządzie jednostki i na 

zawarcie umowy na oddanie w najem opisanego wyżej pomieszczenia na rzecz osoby fizycznej 

użytkującej to pomieszczenie bezumownie (taką samą zgodę w formie zarządzenie wyraził Starosta 

Opolski – jako organ nadzorujący placówki oświatowe w zakresie gospodarowania 

nieruchomościami). 

 

 

W sprawach oświatowych Zarząd Powiatu zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela sporządził i przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie 

Powiatu Opolskiego, Dyrektorom Szkół, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych i Domów Dziecka 

oraz Związkom Zawodowym zrzeszających nauczycieli sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2010. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Opolski osiągnęli średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego.  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę w sprawie planu finansowego w zakresie 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w sprawie dofinansowania opłat za 

kształcenie w szkołach wyższych. Uchwały zostały przekazane do szkół w celu ich realizacji. Zarząd 

podpisał Aneks nr 9 do porozumienia zawartego z Miastem Opole z dnia 14 października 2002 r. w 



sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

Powiatu Opolskiego.  

Na podstawie art. 71c ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zarząd Powiatu 

podpisał umowę użyczenia pomieszczeń od Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym 

Borze z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Specjalnych przy ORDiM w Suchym Borze. 

Szkoła będzie ponosiła tylko koszty eksploatacyjne w wysokości 800 zł miesięcznie za 212 m
2
 

powierzchni z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną szkoły.  

 

29 grudnia 2010 r. Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Programów Europejskich  

przeprowadził kontrolę trwałości projektu Stypendia dla studentów z obszarów wiejskich i 

zmarginalizowanych powiatu opolskiego. W wyniku kontroli realizacji przedmiotowego projektu nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

27 stycznia 2011 r. Powiat Opolski przyjął Statuetkę Złotego Gołębia  

Statuetkę Gołębia od dwóch lat przekazują sobie europejskie samorządy. Do powiatu opolskiego trafił 

z powiatu oleskiego, a wcześniej był w krotoszyńskim. Powiat opolski natomiast przekaże statuetkę 

do powiatu przemyskiego. Podczas uroczystości przekazania Złotego Gołębia obecni byli 

przedstawiciele powiatu oleskiego z wicestarostą panem Stanisławem Belką, przedstawiciele powiatu 

opolskiego z wicestarostą panią Leonardą Płoszaj, burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, radni 

powiatu opolskiego  dyrektorzy szkół oraz pracownicy Starostwa. 

 

Trwa kontrola rozpoczęta w dniu 12 stycznia 2011 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli dotycząca 

powiązania budżetu Powiatu Opolskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i 

wydatków. 

 

 

 

 


