
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  19 lutego do 22 marca 2013 r. 

  

  

W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym 

 

1.  Powiat Opolski  nabył  aktami notarialnymi: 

1) odpłatnie od dwóch  osób fizycznych prawo  własności czterech  działek   o łącznej 

powierzchni 0,0091 ha  położonych w Dobrzeniu Wielkim, z przeznaczeniem na 

poszerzenie pasa drogowego wchodzącego w skład   drogi powiatowej  w 

miejscowości Dobrzeń Wielki przy ul. Piastowskiej,   

2) nieodpłatnie od  Polskich Kolei Państwowych  prawo  użytkowania wieczystego  

działki nr 615/102 o powierzchni 0,0111 ha położonej w  Chmielowicach, gmina 

Komprachcice,   z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej   

Chmielowice – Prószków, 

 

2. Zarząd Powiatu  podjął uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody Zespołowi Szkół  im. 

Bolesława Chrobrego  w Niemodlinie,     na  zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony  

do dnia 30 czerwca 2013r. na  salę  gimnastyczną, znajdującą się w budynku szkoły - ze 

Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Opolu, z przeznaczeniem na 

zajęcia ruchowe emerytów. 

 

3.Oddał w użyczenie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  7 pomieszczeń  

użytkowych o łącznej powierzchni  119,93 m
2
 , znajdujących się w budynku przy ulicy 

Książąt Opolskich nr 27 w Opolu -  z przeznaczeniem   na   cele administracyjne, związane ze 

statutową  działalnością   Zarządu Dróg  Powiatowych w Opolu. 

 

4. Wydłużył dla EMC Instytutu Medycznego S.A. we Wrocławiu na następne 12 miesięcy 

okres  obowiązywania obniżonej stawki czynszu dzierżawnego oraz obniżonej opłaty z tytułu 

partycypowania w kosztach eksploatacyjnych utrzymania budynku za  pomieszczenia  

użytkowe o łącznej  powierzchni  1066,50m
2
, znajdujące się w budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku – wymagające dokonania przez dzierżawcę  remontu i 

adaptacji tych pomieszczeń,    przeznaczone do  wykorzystania   na cele publiczne,   na 

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

  

5. Na wniosek Burmistrza Niemodlina  prowadził postępowanie dotyczące zamiany 

nieruchomości Powiatu Opolskiego położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, oznaczonej 

numerem działki  836/11 z km.11 o powierzchni 0,4771 ha za nieruchomość Gminy  

Niemodlin   położoną w Niemodlinie, oznaczoną  numerem  działki  515/1  z km. 9 o 

powierzchni 0,1069 ha  i   uznał te nieruchomości jako ekwiwalentne. 

Przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę ww. nieruchomości .   
 

 W sprawach finansowych Zarząd Powiatu podejmował  uchwały dotyczące: 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej z budżetu Wojewody 

dotacji celowej w kwocie 38.000 zł na finansowanie działalności bieżącej domów pomocy 

społecznej , 



-zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę  7.763  zł z tytułu otrzymanej dotacji 

w  ramach zawartego aneksu do porozumienia  z gminą Dobrzeń Wielki  na wspólne 

prowadzenie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice - Dobrzeń 

Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000- projekt budowlano-

wykonawczy” 

- przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami 

inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w budżecie na realizację zadań 

związanych z poprawą infrastruktury drogowej tj : 

zmniejszono zadanie pn. „Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek- Przywory- przebudowa drogi 

na odc. Tarnów Opolski – Kosorowice.”o kwotę 35.700 zł 

 zwiększono zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 Opole – Łubniany od km 0+ 

128 do km 0 + 825 miejscowości Kępa – I etap  ” o kwotę 35.700 zł, 

-  przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami 

wydatków w oparciu o wnioski z poszczególnych jednostek oraz Naczelników Wydziałów, 

- ponadto  na bieżąco Uchwałami Zarządu są aktualizowane plany finansowe Starostwa 

Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

   Informuję, że do Starostwa wpłynęły w ustawowym terminie 4 odwołania skierowane do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu od decyzji scaleniowej.              

Dnia 20 marca 2013 r. przekazano odwołania do SKO w Opolu.  

 Przypomnę Państwu, że uczestników scalenia było 179, a od wydanej decyzji 

odwołało się 6 osób. Sformułowane w odwołaniach zarzuty dotyczyły między innymi 

niezadowolenia z usytuowania nowych działek, ich kształtu oraz braku możliwości 

dodatkowych korzyści finansowych   

 Złożone odwołania od decyzji zatrzymują w czasie proces zagospodarowania 

poscaleniowego tj. budowę i modernizację dróg jak i wykonanie rekultywacji gruntów 

(likwidacja nieużytków, odkrzaczanie, niwelacja gruntu). 

W związku z toczącymi się pracami nad utworzeniem w Prószkowie Centrum Naukowo- 

Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego Starosta Opolski uczestniczył w 

trzech  spotkaniach  w dniach 13 marca, 15 marca i 21 marca 2013r. z władzami Uniwersytetu 

Opolskiego i Gminy Prószków. Miałem możliwość przedstawienia w dniu 21 marca 2013r. 

Senatowi uczelni wstępne stanowisko Zarządu Powiatu Opolskiego w kwestii utworzenia 

Centrum. Po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu Opolskiego istnieje możliwość 

nieodpłatnego przekazania części nieruchomości na rzecz Gminy Prószków oraz części 

nieruchomości niezabudowanych na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Stosowne projekty 

uchwał Zarząd Powiatu ma zamiar przedstawić na najbliższej sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

W okresie międzysesyjnym do Starostwa Powiatowego w Opolu wpłynął protokół z 

przeprowadzonej kontroli w dniach od 20 lutego 2013r. do 4 marca 2013r. przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych 

składek do których pobierania zobowiązane  jest Starostwo Powiatowe w Opolu w latach 

2009- 2011,  

2. ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie 

tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 

3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i 

rentowe, 

4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.    

W wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor kontroli nie stwierdził nieprawidłowości. W 

związku z tym protokół nie zawierał zaleceń pokontrolnych.  



Najwyższa Izba kontroli przeprowadziła kontrolę w okresie od 23 stycznia 2013r. do 7 

lutego 2013r.  w zakresie „Usuwania przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów 

strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi”. Otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne z 

oceną pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości dotyczyły 

następujących zagadnień:  

1. nie określenia przez Powiat Opolski  przedsiębiorcom prowadzącym  parkingi w okresie 

od 21 sierpnia 2011 do 7 i 14 października 20112r. w formie pisemnej zasad i warunków 

ich prowadzenia, a także przysługującego tym podmiotom wynagrodzenia za usuwanie i 

przechowywanie pojazdów, 

2. wydanie jednej decyzji o zapłacie kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem 

pojazdu na parkingu strzeżonym z nieuzasadnioną zwłoką. 

Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym wniosła o podjęcie działań mających 

na celu wyeliminowanie przypadków zwłoki w wydaniu decyzji dotyczących wysokości 

kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym oraz 

poprawę przepływu informacji z jednostkami Policji w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań usuwania przez Powiat Opolski pojazdów. 

 

W ramach zadań oświatowych: 

 

1. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął w dniu 7 marca 2013r. Uchwałę nr 853/13 w sprawie 

Aneksu nr 11 do Porozumienia z dnia 14.10.2002r. w sprawie organizacji doradztwa 

zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego.  

2. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął w dniu 7 marca 2013r. Uchwałę nr 852/13 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu 

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2013. 

W dniu 18 marca o godzinie 15 minął termin składania ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2013. Wpłynęło 11 ofert z zakresu 

kultury i sztuki  oraz 12 ofert z kultury fizycznej. Termin rozpatrzenia ofert wynosi 45 dni.  

Na poprzedniej Sesji grupa radnych Powiatu Opolskiego złożyła projekt uchwały w sprawie 

utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Opolskiego. Aktualnie Zarząd opracowuje 

stanowisko w przedmiotowej sprawie. W tym celu zwrócono się o opinię merytoryczną i 

prawną oraz analizę finansową zaproponowanego przedsięwzięcia. Niezwłocznie po 

wypracowaniu wspólnego stanowiska opinia Zarządu Powiatu zostanie przedłożona. 

W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd  podjął uchwały w sprawie: 

- przyjęcia treści i podpisania umowy - polisy dotyczącej ubezpieczenia NNW kasjerów 

- podpisania umów na dostawę mebli biurowych oraz krzeseł i foteli 

- przyjęcia treści  i podpisania umowy na prowadzenie systemu serwisu internetowego 

- przyjęcia treści  i podpisania umów kompleksowych na dostawę energii elektrycznej 

- przyjęcia treści i podpisania umowy na serwis programów Pik, Płatnik i ePFRON  

- przyjęcia treści i podpisania umowy o wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń 

piwnicy 

 

  Rozstrzygnięto i zrealizowano przetarg na dostawę mebli biurowych do nowych 

pomieszczeń  Wydziału Komunikacji w budynku przy ul. 1 Maja 29.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


