
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  28 kwietnia 2011 r. do 9 czerwca 2011 r. 

 

W okresie międzysesyjnym w sprawach finansowych Zarząd Powiatu podjął uchwały  

dotyczące zwiększenia budżetu powiatu o kwotę ogółem 229.653 zł, w tym: 

 

- o kwotę 153.770 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu 

tj. na działalność Domów Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim i w Prószkowie, 

- o kwotę 75.883 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na 

finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. uregulowanie odszkodowań za 

nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową, 
 

Podejmowanie były również uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia planowanych 

wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmian w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Opolu i innych jednostkach organizacyjnych powiatu. 

 

Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego została udzielona ulga w spłacie należności 

pieniężnych od dzierżawcy pomieszczeń w budynku w Ozimku od Pana Pawła Schlensag, który 

prowadzi Ciastkarnię „Paweł”. Na wniosek dłużnika należność w kwocie ogółem 6.718,04 zł została 

rozłożona na 6 rat. 

 

 

 

W  sprawach gospodarowania mieniem powiatu okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego  

podjął uchwały  w sprawie : 

 

• ogłoszenia na dzień 29 czerwca 2011 r. I przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, ozn.  nr  

dz. 836/9 z karty mapy 11 o pow. 0,4770 ha,  przeznaczonej pod rzemiosło wytwórcze z 

dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej - z ceną wywoławczą 145.000,00 zł (brutto), 

• wyznaczenia do dzierżawy jednego pomieszczenia, znajdującego się w budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w 

zakresie ochrony zdrowia, w szczególności lecznictwa szpitalnego w ramach umowy z NFZ, 

• oddania w dzierżawę 4 pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 80,70m
2
, znajdujących się w 

budynku  przy ulicy Częstochowskiej 31 w Ozimku 
 
na rzecz EMC Instytutu Medycznego SA, 

ul. Pilczycka 144-148 we Wrocławiu, na okres do dnia 25 kwietnia 2027 r. ,  na cele publiczne  

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

ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,   

• ustalenia  wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

Powiatu Opolskiego zarządzanych przez Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie.  

Wysokość opłat  za poszczególne usługi została ustalona  zgodnie z kalkulacją przedłożoną 
przez  Dyrektora  Zespołu Szkół w  Prószkowie.   

 

Ponadto w miesiącu  maju 2011 r.  Zarząd Powiatu Opolskiego  zawarł umowę o dzieło z 

geodetą uprawnionym na wykonanie podziału geodezyjnego działki  nr 589/127 z karty mapy 1  o 

pow. 1,2431 ha, położonej w Chmielowicach gmina Komprachcice, wchodzącej w skład drogi 

powiatowej nr 1763 Opole Komprachcice, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, będącej w 

trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, polegającego  na  wydzieleniu  gruntu na 

którym usytuowany jest kiosk handlowy, będący przedmiotem dzierżawy osoby fizycznej – zbędnego 

dla zarządcy. 

 

 

 



W sprawach oświaty, kultury i sportu Zarząd Powiatu Opolskiego po zapoznaniu się z 

dokumentacją konkursową oraz Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w 

związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki, kultury 

fizycznej zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok podjął 
Uchwałę w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji. Dotacje z dziedziny Kultury i dziedzictwa 

narodowego przyznano 5 organizacjom na łączną kwotę w wysokości 36.850 zł, natomiast z dziedziny 

kultury fizycznej i sportu 1 ofertę w wysokości 2.230 zł. Na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu podpisał 

dwie umowy na realizację zadań publicznych z kultury i dziedzictwa narodowego na imprezy tj. : 

1. XIII Mistrzostwa Polski Mażoretek, XI Międzynarodowe Spotkania Mażoretek, 

Tamburmajorek i Cheelrleadereg” – wnioskodawca Stowarzyszenie Mażoretek, 

Tamburmajorek i Cheelrleadereg Polskich.  

2. Wycieczka dwudniowa  „Książ i okolice dla członków Polskiego Związku Niewidomych- 

koło Opole Powiat” wnioskodawca  Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski. 

W związku z tym, że 31 sierpnia 2011 r. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim 

Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDiM w Suchym Borze przechodzi na emeryturę Zarząd 

Powiatu ogłosił konkurs na to stanowisko. Konkurs przeprowadziła dnia 1 czerwca 2011 r.  Komisja 

Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Opolskiego. Z uwagi na to, że złożone przez 

kandydatów oferty nie zawierały kompletu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu Komisja 

Konkursowa odstąpiła od drugiej tury konkursu. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd Powiatu 

Opolskiego podejmie dalsze decyzje w tej sprawie.  

Dnia 21 maja 2011 r. Zarząd Powiatu był współgospodarzem Finału Powiatowego Zawodów 

w Lekkiej Atletyce dla szkół podstawowych i gimnazjów z Powiatu Opolskiego. Na stadionie 

lekkoatletycznym w Opolu, ul. Szarych Szeregów około 300 dzieci startowało w dziewięciu 

konkurencjach lekkoatletycznych. 

 

 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego uchwałą przyjął zasady  dotyczące obejmowania 

patronatem przez Starostę Opolskiego przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, 

sportowym etc. 

Aby przedsięwzięcia  oraz imprezy zostały objęte imprezy patronatem przez Starostę Opolskiego 

należy wypełnić odpowiedni wniosek   i złożyć go, co najmniej  21 dni przed terminem planowanego 

przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 w Kancelarii 

Ogólnej  

Z tej formy skorzystało już 10 organizacji, które złożyły odpowiednie wnioski o patronat to: 

 
Lp. Tytuł  

imprezy 

Organizator Data  

imprezy 

Wysokość 

dofinansowania 

1. VII Święto Opolskiej Pisanki  

z Jarmarkiem Wielkanocnym, 

połączone z warsztatami pisania 

jaj… . 

Tułowicki Ośrodek 

Kultury  

w Tułowicach 

10.04.2011 700 zł  

 

wykorzystano: 

699,09 zł. 

2. X Jubileuszowy Wojewódzki 

Przegląd Zespołów Artystycznych 

Domów Pomocy Społecznej  

DPS  

w Prószkowie 

9.06.2011 1500 zł. 

3. Para może więcej – konkurs 

matematyczny  

ZS  

w Niemodlinie 

17.05.2011 600 zł 

4. Z przyjaciółmi chrońmy przyrodę  PSP nr 1  

w Ozimku 

kwiecień/maj 

2011 

400 zł. 

wykorzystano: 

397,53 zł 

5. III Festiwal Sportu. Dzień otwarty 

Szkoły  

ZS  

w Prószkowie 

28. 04.2011 600 zł. 

6. VII Ogólnopolski Konkurs na 

Interpretację Piosenek Agnieszki 

Osieckiej  

Ośrodek Kultury  

w Niemodlinie 

19.05.2011 400 zł. 



 

 

 

             W zakresie działalności dotyczącej administrowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Powiatu Opolskiego i wynajmowanymi na cele urzędu Starostwa Powiatowego oraz w 

zakresie gospodarowania majątkiem ruchomym w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu 

Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

-  nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego na rzecz Domu Dziecka w Turawie. 

Uchwała dotyczy majątku ruchomego przekazanego  nieodpłatnie przez Opolski Urząd Wojewódzki, 

stanowiącego wyposażenie Ośrodka Szkolenia Służb Ratowniczych i Administracji Publicznej, 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy w sprawie wspólnej eksploatacji i utrzymania budynku przy ul. 

Plebiscytowej 5 w Opolu, zawartej z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Opolu, 

będącego współwłaścicielem budynku, 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy o konserwację oprogramowania, 

-  przyjęcia treści i podpisania Porozumienia w sprawie kosztów remontu budynku w Dąbrowie. W 

treści porozumienia proponuje się pokrycie całości kosztów remontu przez głównych właścicieli 

Państwo Z. i M. Andruszkiewicz, 

-  podpisania załącznika do Umowy sprzedaży ciepła w związku z zmianą taryfy cieplnej, 

-  przyjęcia treści i podpisania Aneksu do Umowy o zaopatrzenie w wodę I odprowadzenie ścieków. 

 

 

 

W związku z koniecznością przystosowania przejętego w dniu 30 grudnia 2010 r. budynku 

położonego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu w 

miesiącu styczniu br. wystąpiono do właściwych organów (Miasta Opola i Konserwatora Zabytków) o 

uzgodnienia związane ze zmianą przeznaczenia ww. obiektu. W ramach ogłoszonego zaproszenia do 

złożenia ofert wybrany wykonawca sporządził na koniec marca br. i przekazał „Koncepcję nowej 

funkcji pomieszczeń budynku pokoszarowego przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu na potrzeby urzędu 

Starostwa Powiatowego w Opolu oraz jednostek powiatowych”. 

Po wprowadzeniu zadania do uchwały budżetowej na 2011 r. (Uchwałą Nr V/37/11 z dnia 31 

marca 2011 r.) przystąpiono do rozpoczęcia procedury związanej z opracowaniem dokumentacji 

technicznej dot. adaptacji budynku przy ul. Plebiscytowej 5 na siedzibę starostwa. 

Z uzyskanej opinii o stanie budynku położonego przy ul. Plebiscytowej i nakładach na 

potrzeby remontu wynika, że znajdująca się w budynku instalacja sanitarna jest nieszczelna – starego 

typu. Instalacja wodociągowa jest nieszczelna – starego typu. Instalacja centralnego ogrzewania jest 

odłączona – starego typu. Instalacja elektryczna jest częściowo wymieniona – włączona dla potrzeb 

ochrony budynku. Odwodnienie dachu jest nieszczelne – zalewa budynek. W obrębie piwnic 

stwierdzono zawilgocenie ścian konstrukcyjnych. Pomieszczenie kotłowni zalane jest wodą. Ściany 

zewnętrzne wykusza wejścia głównego spękane na całej wysokości. Pozostałe ściany budynku 

głównego w stanie zadowalającym. Stropy mocne żelbetowe na podciągach stalowych. Stolarka 

drzwiowa i okienna stara – mocno zniszczona. Dach o konstrukcji drewnianej płaski kryty papą, 
nieocieplony. Przedmiotowy budynek, aby dostosować dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Opolu 

jako budynek biurowy musi przejść remont kapitalny. Remont kapitalny powinien obejmować 
wymianę wszystkich instalacji, wymianę konstrukcji dachu i całości pokrycia, wzmocnienie 

7. XV Jubileuszowy Wyścig Kolarski 

– memoriał Joachima Halupczoka  

Wojewódzkie Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe w Opolu 

3–5.06.2011 500 zł. 

8. II Ozimska Noc Teatralna  Dom Kultury  

w  Ozimku 

15–6.06.2011 500 zł   

wykorzystano: 

499,98 zł. 

9. III Międzyszkolny Konkurs 

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  

PSP  

w Murowie 

10.06.20011 300 zł. 

10. VIII Wojewódzki Festiwal  

Piosenki Obcojęzycznej  

ZS  

w Tułowicach 

21.03.2011 1199,00 



konstrukcji wykusza wejścia głównego, wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

przebudowę układu pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, przebudowę ogrodzenia od strony ul. 

Plebiscytowej, wykonanie dróg i placów postojowych. W trakcie remontu obiektu zabytkowego jakim 

jest przedmiotowy budynek mogą się ujawnić inne nieprzewidziane rzeczy, które wymagają naprawy 

lub wymiany. Wszystkie wyżej wymienione roboty należy prowadzić pod ścisłym nadzorem 

konserwatorskim. Przewidywany koszt remontu na podstawie porównania z innymi obiektami o 

podobnej kubaturze i stanie technicznym powinien wynosić od 10 do 12 mln zł netto. 

W związku z czym w celu ustalenia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania 

„Przebudowa i termomodernizacja budynku w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5 z przeznaczeniem na 

siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu”, Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 13 maja br. po 

zapoznaniu się z zakresem robót niezbędnym do wykonania właściwego standardu obiektu w celu 

osiągnięcia właściwego standardu obiektu przeznaczonego na cele publiczne i szacowanymi kosztami, 

postanowiono rozważyć jeszcze raz możliwość urządzenia siedziby poprzez rozbudowę budynku przy 

ul. Książąt Opolskich 27.  

Jednak w związku z faktem wypowiedzenia przez Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego pismem Nr BIL.I.2502.6.2011.KL z dnia 20.05.2011 r. umowy najmu lokali 

użytkowych położonych w budynku przy ul. Piastowskiej 14 na dzień 31.08.2011 r. zaistniała 

konieczność rozwiązania problemu związanego z opuszczeniem pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 14 

jeszcze w tym roku. 

Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora o wycofanie wypowiedzenia umowy lub zmianę 
okresu jej wypowiedzenia ze skutkującym późniejszym terminem jego realizacji. 

Ponadto biorąc powyższe pod uwagę rozpoczęto działania zmierzające do czasowej dzierżawy 

pomieszczeń dla wydziałów z ul. Piastowskiej 14. 

Szukając pomieszczenia do dzierżawy jednocześnie zebrano 3 oferty na kupno nieruchomości 

położone w Opolu przy ul. 1Maja 29, tj. budynek-kamienica przy ul. 1 Maja 29 i ul. Reymonta 51, 

budynek adaptowany na biurowiec przy ul. Głogowskiej, budynek biurowo-usługowy przy ul. 

Ozimskiej. 

Zarząd Powiatu w dniu 2 czerwca br. rozważając powyższe oferty uznał, że korzystne będzie 

nabycie na rzecz Powiatu Opolskiego budynku przy ul. 1 Maja 29 i Reymonta 51 (położenie w 

centrum miasta, bliskość dworca PKP i PKS) z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w 

Opolu i wstrzymać się od czynności związanych z przeprowadzeniem remontu budynku położonego w 

Opolu przy ul. Plebiscytowej 5. 

Przeprowadzona wizja lokalna budynku przy ul. 1 Maja 29 i ul. Reymonta 51 wykazała, że 

jest to budynek położony w centrum miasta, 4 kondygnacyjny, o pow. 1880 m
2
 wraz z piwnicami o 

pow. 224 m
2
 i dodatkowo strychem o pow. 450 m

2
. Ustalono również orientacyjny szacunkowy koszt 

adaptacji przedmiotowego budynku, położonego przy ul. Reymonta 29 w Opolu nie będzie wysoki. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zgromadzone wcześniej środki finansowe na rozbudowę siedziby 

Orzy ul. Książąt Opolskich 27 zostały wydatkowane na remont dróg, musimy obecnie zasięgnąć 
kredyt na nabycie nieruchomości. Jednak powyższe ustalenia wymagają zgody Rady Powiatu 

Opolskiego. Dlatego też przygotowano niżej wymienione projekty uchwał w tej sprawie na sesję rady. 

I tak; 

 

a) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z 

prawem własności budynków przy ul. 1 Maja 29 w Opolu, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok, 

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 
 

 

 

      
 


