
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 26 kwietnia 2012 r. do 30 maja 2012 r. 

 

 

W zakresie spraw finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawach: 

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 102.626 zł z tytułu dotacji na 

finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za 

nieruchomości przejęte z dniem 1.01.1999 r. przez Powiat Opolski, zajęte pod drogi powiatowe, 

- zmian w planach finansowych Starostwa oraz innych jednostek organizacyjnych w ślad za 

zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Powiatu Opolskiego oraz uchwałą Zarządu Powiatu 

Opolskiego, 

- na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz Naczelników Wydziału Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Zarząd Powiatu dokonywał w ramach 

swych kompetencji przesunięć planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej 

oraz grupami wydatków, 

- w dniu 30.04.2012 r. Uchwałą Nr 538/12 Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał Radzie 

Powiatu Opolskiego „Sprawozdanie finansowe za 2011 rok” składające się z: bilansu z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek 

organizacyjnych powiatu, łącznego rachunku zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w 

funduszu. 

 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami Powiat Opolski nabył: 

1) z mocy prawa nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Opolskiego  grunt o  pow. 0,0364 ha 

położony w obrębie Kotórz Mały gm. Turawa, stanowiący dotychczas własność osoby 

fizycznej, zajęty pod drogę  powiatową,  
2)  aktem notarialnym odpłatnie od osoby fizycznej prawo własności dwóch działek o łącznej 

pow. 0,0087 ha, położonych w obrębie Dobrzeń Wielki, z przeznaczeniem na poszerzenie 

pasa drogowego wchodzącego w skład drogi powiatowej 1725 O Chróścice – Dobrzeń 
Wielki,    

3) aktem notarialnym odpłatnie od  Huty Małapanew Spółki z o.o.  z siedzibą w Ozimku  prawo  

użytkowania wieczystego działki o pow. 0,1191 ha położonej w Ozimku, wchodzącej w skład 

drogi powiatowej 1712 (ul. Kolejowa), 

4) z mocy prawa w drodze decyzji Starosty Opolskiego zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, polegającej na przełożeniu trasy odcinka 

drogi powiatowej Nr 1705 O w miejscowości Turawa,  powodującej przejście z mocy prawa 

na własność Powiatu Opolskiego od osób fizycznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Turawa nieruchomości o łącznej pow. 0,5161 ha,   

5) z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnów Opolski zatwierdzającej podział 

nieruchomości, powodującej nabycie przez Powiat Opolski od PKP SA prawa użytkowania 

wieczystego gruntu o pow. 0,0468 ha, położonego w obrębie Tarnów Opolski - pod  drogę 
publiczną powiatową. 

 

W miesiącu kwietniu br. Zarząd Powiatu Opolskiego zbył za cenę 82.820,00 zł - w wyniku 

przeprowadzonego  III przetargu  ustnego  nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną  
położoną w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, ozn. nr dz. 836/9 z km.11 o pow. 0,4770 ha, 

przeznaczoną pod rzemiosło wytwórcze z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.  

 

Ponadto Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym: 

1) wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na 

dokonanie sprzedaży  w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej ozn. nr dz. 28/2 z  km. 

55 o pow. 0,3548 ha w udziale 9386/10000 cz. obręb Opole, zabudowanej budynkiem 



położonym w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5, wpisanym do rejestru zabytków Województwa 

Opolskiego pod nr KS.A.T-III-2372/97 - jako dobro kultury,   

2) podpisał umowę o dzieło z geodetą uprawnionym na wykonanie podziału geodezyjnego dz.  

nr 836/10  z km. 11 o pow. 0,5559 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, objętej 

zamiarem przeznaczenia jej do sprzedaży, 

3) podpisał umowę o dzieło z rzeczoznawcą majątkowym na wykonanie operatu szacunkowego 

określającego  wartość nieruchomości, ozn. nr dz. 1/10 z km. 6 o pow. 1,1400 ha położnej w 

Turawie przy ul. Opolskiej 56 (dawny Ośrodek „Rybaczówka”), w której obecnie prowadzony 

jest Dom Dziecka w Turawie, dla potrzeb wydania decyzji o oddaniu w trwały zarząd i 

ustalenia opłaty rocznej z tego tytułu.   

 

 

 

W ramach zadań oświatowych:  

Zarząd Powiatu Opolskiego po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową oraz z 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 podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

ww. protokołu.  Z dziedziny kultury i sztuki 15 oferentów złożyło Wnioski. Po dokonanej przez 

Komisję analizie przyznano dofinansowanie 9 organizacjom na łączną kwotę 35.000 zł. Z dziedziny 

kultury fizycznej i sportu wpłynęło 11 ofert , po czym ostatecznie  9 oferentów zakwalifikowało się do 

wsparcia na łączną kwotę 20.000 zł. Na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie 

zawarcia następujących umów na realizacje zadań publicznych z kultury i dziedzictwa narodowego:  

1. XIX Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. A. Dygacza – Opolski koncert 

laureatów Łubniany 2012r. - wnioskodawca Animator Stowarzyszenia na rzecz wspierania 

inicjatyw kulturalnych w gminie Łubniany ; 

2. „XIV Mistrzostwa Polski Mażoretek XII Międzynarodowe Spotkania Mażoretek, Tamburmajorek 

i Cherleaderek” – wnioskodawca Stowarzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek i Cherleaderek; 

3. „21 Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny DRUM FEST” – wnioskodawca Polskie 

Stowarzyszenie Perkusyjne - Opole 

4. „IV Przegląd Opolskiej Twórczości Artystycznej Młode Opole” - wnioskodawca Polskie 

Stowarzyszenie Perkusyjne – Opole 

5. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w Ozimku i Dąbrowie Taekwon-do –skuteczny 

program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” – wnioskodawca Opolski Klub 

TAEKWON – DO; 

6. „Pomoc w realizacji Programu Szkoleniowego dla dzieci i młodzieży” – wnioskodawca Akademia 

Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice.; 

7. „Wycieczka trzydniowa Malbork i okolice dla członków Polskiego Związku Niewidomych z 

terenu Powiatu Opolskiego” – wnioskodawca Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski. 

 

Dnia 22 maja 2012 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. Sosnkowskiego  około 800 dzieci startowało w dziewięciu 

konkurencjach lekkoatletycznych. 

W dniu 17 maja br. Zarząd Powiatu na posiedzeniu zapoznał się z Arkuszami 

Organizacyjnymi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych na rok szkolny 2012/2013. Po 

przeprowadzonej analizie Zarząd pozytywnie zaakceptował przedstawiony plan.  

Natomiast na posiedzeniu Zarządu w dniu 28 maja br. przeanalizowano projekty organizacjne szkół tj. 

Zespołu Szkół w Chróścinie, Zespołu Szkół w Prószkowie, Zespołu Szkół  w Ozimku, Zespołu Szkół 

w Niemodlinie, Zespołu Szkół w Tułowicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku 

ORDiM” w Suchym Borze na rok szkolny 2012/2013. Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. arkusze 

organizacyjne.  



W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Związków 

Zawodowych tj. NSZZ „Solidarność” i ZNP Zarząd Okręgu Opolskiego w sprawie: 

a)  likwidacji  Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, Publicznej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, Publicznej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie , Publicznej Policealnej Szkoły dla 

Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół 

im. Józefa Warszewicza w Prószkowie przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu w ww. sprawie.  

b) przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie oraz Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku  

przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu w ww. sprawie 

Na konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu 

opolskiego wpłynęły 2 wnioski w terminie do 31 marca br. Zgodnie z uchwałą wnioski zostały 

zaopiniowane przez Komisję Polityki Społecznej oraz Komisję Budżetu. Natomiast Zarząd Powiatu na 

posiedzeniu w dniu 15 maja br. sporządził opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji dla 

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Szczepana w Brynicy na prace przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, w zakresie prac restauratorskich głównego Ołtarza barokowego celem wydobycia i 

zachowania historycznej warstwy malarskiej przedmiotowego obiektu oraz Gminie Dąbrowa na prace 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich celem przywrócenia 

wyglądu rzeźby św. Jana Nepomucena z Dąbrowy. W związku z powyższym przygotowano 

przedmiotowy projekt uchwały w tej sprawie. 

 

  

 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

Powiat zobowiązany jest do sporządzenia  Powiatowego programu opieki nad zabytkami.  W związku 

z tym Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z projektem ww. 

programu. Wojewódzki Konserwator zabytków wydał pozytywna opinię w tej sprawie, dlatego też na 

dzisiejszą sesję przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015”.  

 

 

 

W dniach od 15.05.2012 do 18.05.2012 na terenie Powiatu Opolskiego przebywała 

siedmioosobowa grupa dziennikarzy z prasy ogólnopolskiej: Onet.pl, Gazeta Wyborcza, Magazyn - 

Świat, Podróże, Kultura, Magazyn Biznes i Turystyka, Tele Tydzień, Rzeczpospolita, Życie 

Warszawy, Rewia. 

W trakcie wizyty przedstawiciele Zarządu Powiatu zaprezentowali dziennikarzom interesujące 

miejsca w Powiecie Opolskim, między innymi:  

- zamek w Turawie - celem prezentacji była reklama obiektu w związku z zamiarem sprzedaży tego 

obiektu,  

- Szpital św. Rocha w Ozimku - przedstawiono funkcjonowanie sprywatyzowanej jednostki służby 

zdrowia,  

- najciekawsze zabytki Ozimka,  

- Muzeum Paleontologiczne w Krasiejowie oraz JuraPark w Krasiejowie,  

- księgozbiór Rolniczej Akademii Królewskiej w Prószkowie, 

- Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie, 

- Zespół Szkół w Tułowicach. 

Ponadto dziennikarze wzięli udział w koncercie poświęconym twórczości Agnieszki Osieckiej 

„Oceany” w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 

Dziennikarze przyjechali w ramach promocji turystycznej powiatu opolskiego. 

Celem wizyty było zaprezentowanie najciekawszych walorów Powiatu Opolskiego pod względem 

turystycznym i rekreacyjnym.  



W dniach 21 – 23.05.2012 na terenie powiatu opolskiego przebywała delegacja z Powiatu 

Rhein – Pfalz Kreis. Starosta Powiatu Clemens Körner wraz z osobami towarzyszącymi mieli okazję 
poznać jednostki organizacyjne Powiatu Opolskiego oraz najciekawsze zakątki naszego regionu.        
 


