
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 21 czerwca 2012 r. do 5 września 2012 r. 

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 
 

1) przeniesienia planowanych wydatków bieżących oraz majątkowych między poszczególnymi 

zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w budżecie na realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska  (w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na poszczególne 

zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu opolskiego powstały 

oszczędności), które Zarząd Powiatu Opolskiego przeznaczył m.in. na: 
 

� ocieplenie stropu w dwóch pomieszczeniach administracyjnych budynku szkoły w Zespole 

Szkół w Chróścinie – kwota 27.649 zł 

� adaptację pomieszczeń w ramach zadania „Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1 Maja 29 

wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 

13/9 karta mapy 53 położonej przy ul. 1 Maja 29 w Opolu oraz adaptacja pomieszczeń na 

siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu” – kwota 556.110 zł. 
 

2) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 10.043 z ł z tytułu dotacji 

otrzymanej z budżetu Wojewody Opolskiego przeznaczonych na kwalifikację wojskową w 

związku z zakończeniem realizacji zadania. 
 

3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymania z budżetu Wojewody 

dotacji w kwocie 5.490 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką 
nieruchomościami – uregulowanie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość 
przejętą przed 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Opolski zajętą pod drogę publiczna powiatową. 

 

4) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 23.327zł z tytułu otrzymanej 

dotacji z gminy Niemodlin na wspólne finansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice – 

opracowanie projektu budowlano wykonawczego” – w związku z rozstrzygnięciem przetargu 

na niższą kwotę niż wynikająca z zawartego porozumienia. 
 

5) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu zawartego porozumienia z gminą 
Popielów na wspólne prowadzenie zadania pod nazwą „ Remont krawężnika i odwodnienia w 

ciągu drogi Nr 1154 Kuźnica Katowska - Biedaszka  w  miejscowości Stare Siołkowice ul. 

Michała” o kwotę 15. 000 zł. 
 

6) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu 

Wojewody o kwotę 12.500 zł która była przeznaczona na działalność Domów Pomocy 

Społecznej. 
 

7) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej w 

ramach zawartego porozumienia z gminą Dobrzeń Wielki dotyczącego wspólnego 

prowadzenia zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Chróścice – Dobrzeń 
Wielki- Masów w miejscowości Brzezie o kwotę 41.222 zł w związku z niższym kosztem 

inwestycji w wyniku rozstrzygniętego przetargu. 
 

8) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na prace 

geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, środki pochodziły z dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu Wojewody. 
 

Ponadto Zarząd Powiatu dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między 

rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w oparciu o wnioski z poszczególnych 

jednostek oraz Naczelników poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego. Jednocześnie na 



bieżąco uchwałami Zarządu Powiatu aktualizowano plany finansowe Starostwa Powiatowego i innych 

jednostek organizacyjnych Powiatu. 
 

Równocześnie w ustawowym terminie do 31 sierpnia 2012 r. Zarząd Powiatu opracował 

informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2012 r. wraz z 

informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, która wraz z podjętą uchwałą 
przedłożył RIO w Opolu i Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego, radnym powiatowym w 

formie elektronicznej. 

 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami Powiat Opolski nabył: 
 

1) z mocy prawa nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Opolskiego grunty o  powierzchni 

28,8183 ha położone w gminach: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Niemodlin, Komprachcice, 

stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa,   zajęte  pod drogi  powiatowe,  

2)  z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy Chrząstowice zatwierdzającej podział 

nieruchomości, powodującej nabycie przez Powiat Opolski  od osoby fizycznej  gruntu o 

pow. 0,0046 ha, położonego w obrębie  Daniec -  pod poszerzenie  drogi publicznej 

powiatowej. 
 

Zarząd Powiatu Opolskiego w powyższym okresie podjął uchwały w sprawie: 
 

1) podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przeprowadzonego II przetargu  

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem 

zabytkowego pałacu w Turawie  – z  ceną wywoławczą 2.700.000,- zł . Przetarg na wyżej 

opisaną nieruchomość został zakończony wynikiem  negatywnym, ze względu na to, iż  nikt w 

oznaczonym terminie nie złożył pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 

przetargu, nie wpłacił wadium, nie przedłożył  programu prac konserwatorskich  

określających zakres, sposób, harmonogram ich prowadzenia oraz programu 

zagospodarowania zabytku wraz z jego otoczeniem - uzgodnionych z Opolskim  

Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków i nie przystąpił w wyznaczonym dniu do przetargu,  

2) ogłoszenia na dzień 20 września 2012  r. III przetargu  ustnego nieograniczonego  na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem zabytkowego pałacu wraz ze 

znajdującymi się w nim elementami architektonicznego wystroju i wyposażenia, a także 

innymi budowlami i urządzeniami oraz parkiem - wpisanej do rejestru zabytków 

województwa opolskiego  położonej w Turawie – z  ceną wywoławczą  2.000.000,- zł, 

3) nabycia nieodpłatnie na rzecz Powiatu Opolskiego od Polskich Kolei Państwowych  S.A.  

prawa użytkowania wieczystego dz.  nr  615/102  z km. 1 o pow. 0,0111 ha położonej w  

Chmielowicach gmina Komprachcice, wchodzącej w skład drogi powiatowej 1754 

Chmielowice – Prószków, 

4) ogłoszenia na dzień  17 września 2012 r. II  przetargu  ustnego   nieograniczonego na  

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu 

Opolskiego, położonej w Prószkowie, ozn. nr  dz. 1125/7 z km.8 o pow. 1,7889 ha, 

przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, obiektów obsługi 

transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej - cenę wywoławczą  197.000,- zł + 

należny podatek VAT.  

5) Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym oraz uchwalenia wykazu nieruchomości 

zabudowanej budynkiem pokoszarowym, w udziale wynoszącym 9386/10000 części, 

położonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5, oznaczonej w operacie gruntów i budynków jako 

działka 28/2  z  karty mapy 55  o pow. 0,3548 ha. obręb Opole – z ceną wywoławczą    
3.300.000,- zł.  

6) wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Bolesława Chrobrego  w Niemodlinie, na zawarcie, po 

umowach  zawartych  na czas oznaczony, kolejnych trzech umów najmu z dotychczasowymi 

dzierżawcami na okres do dnia 30 czerwca 2013 r., których  przedmiotem są  powierzchnie  

użytkowe w budynku szkoły, położonym w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 34 - z 



przeznaczeniem na prowadzenie kiosku szkolnego, postawienie automatu do ciepłych 

napojów oraz zestawu kopiującego.    
 

Ponadto Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym dokonał takich czynności: 
 

1) wystąpił do Gminy Prószków z pismem wzywającym do niezwłocznego nieodpłatnego 

przejęcia przez Gminę  zewnętrznej sieci wodociągowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji  

sanitarnej i deszczowej  znajdującej się przy ulicy Pomologia w Prószkowie, pozostających  w 

zarządzie i eksploatacji Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w  Prószkowie, jednostki 

organizacyjnej  Powiatu Opolskiego, 

2) dokonał podziału geodezyjnego dz. nr 836/10 z km. 11 o pow. 0,5559 ha, położonej w 

Niemodlinie przy ul. Zamkowej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, polegającego na 

wydzieleniu gruntu na którym usytuowany jest budynek, w którym  realizuje swoje  zadania  

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego  wraz z terenem komunikacji.                                 

 

 

 

 

W zakresie działalności Zarządu Powiatu Opolskiego dotyczącej administrowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego i wynajmowanymi na cele urzędu 

Starostwa Powiatowego oraz w zakresie gospodarowania majątkiem ruchomym - w okresie  

międzysesyjnym Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,  

- przyjęcia treści i podpisania porozumienia i pełnomocnictwa w sprawie współrealizacji i 

współfinansowania remontu i modernizacji c.o. w budynku przy Pl. Wolności 7-8, 

-  przyjęcia wzoru Umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją adaptacji budynku w 

Opolu przy ul. 1 Maja 29, 

-  przyjęcia wzoru Umowy na wykonanie adaptacji budynku w Opolu przy ul. 1 Maja 29 -  przyjęcia 

treści i podpisania Umowy kompleksowej na sprzedaż energii elektrycznej do budynku  w Opolu 

przy ul. 1 Maja 29, 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy kompleksowej na sprzedaż energii elektrycznej do budynku  w 

Opolu przy ul. Plebiscytowej 5, 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy kompleksowej na sprzedaż energii elektrycznej do budynku  w 

Turawie przy ul. Opolskiej 40, 

- przyjęcia treści i podpisania Umowy na wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów 

komunalnych z obiektu w Opolu,  

- przyjęcia treści i podpisania Umowy na wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów  

komunalnych z obiektu w Niemodlinie, 

- przyjęcia treści i podpisania Umowy na wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów   

komunalnych z obiektu w Ozimku, 

-  udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z realizacją procedur udzielania 

zamówień publicznych, 

-  podpisania Umowy na wykonanie adaptacji budynku w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 

-  podpisania Umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją adaptacji budynku w Opolu 

przy ul. 1 Maja 29, 

-  akceptacji treści i podpisania Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Turawie. 

W okresie międzysesyjnym kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z 

adaptacją budynku przy ul. 1 Maja 29 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu.  

Realizacja zadania inwestycyjnego w bieżącym roku przebiegała następująco: 

W dniu 26.01.2012 r. ogłoszono przetarg na „Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji 

budynku  w Opolu przy ul. 1 Maja 29 z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w 

Opolu”. Do terminu otwarcia ofert (07.02.2012 r.) wpłynęło 10 ofert, z których w dniu 13.02. wybrano 

najkorzystniejszą dla Powiatu Opolskiego ofertę firmy Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo 

Produkcyjne „MARWIT” Spółka z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 16. Cena wybranej oferty 

to 52.890,00zł 



W dniu 23.02.2012 r. podpisano umowę, w której WTPP MARWIT Sp. z o.o. zobowiązał się 
do wykonania zamówienia w terminie do 30.04.2012 r. Zamówienie zostało wykonane z opóźnieniem 

w dniu 15.06.2012 r., spółkę MARWIT obciążono karą umowną w wysokości 7.298,82 zł za 

nieterminową realizację zamówienia 

Pozwolenie na budowę uzyskano w dn. 14.06.2012 r., uprawomocniło się 02.07.2012 r. 

Przetarg na „Wykonanie adaptacji budynku  w Opolu przy ul. 1 Maja 29 z przeznaczeniem na 

siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu” ogłoszono w dn. 05.07.2012 r. 

Otwarcie ofert zaplanowano na  20.07.2012 r., ale w dniach 13.07., 17.07 i 18.07.2012 r. 

wpłynęły zapytania od wykonawców, na które zamawiający przy współpracy z autorem projektu 

odpowiedział w dniu 19.07.2012 r. Zamawiający podjął decyzję o zmianie terminu otwarcia ofert na 

dzień 25.07.2012. (zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 19.07.2012 r.) 

Do terminu otwarcia ofert wpłynęła tylko 1 oferta firmy BIL Sp. z o.o., z Opola. Cena 

wykonania zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę opiewała na kwotę 2.200.000,00zł, natomiast 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.173.610,00 zł. Komisja 

przetargowa zgodnie z art. 93 pkt 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z zapytaniem o możliwość zwiększenia środków finansowych do kwoty oferty. Zarząd 

Powiatu zwiększył kwotę na realizację zamówienia o 26.390,00zł. 

W dniu 26.07.2012 r. wybrano ofertę firmy BIL Sp. z o.o., 45-127 Opole, ul. Usługowa 6. 

Cena brutto oferty 2.200 000,00 zł. Umowę podpisano w dniu 02.08.2012 r. z terminem realizacji 

zadania do dnia 30.11.2012r. 

Dnia 07.08.2012 r. dokonano zgłoszenia o przystąpieniu do robót budowlanych 

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 14.08.2012 r. 

Równocześnie z przetargiem na roboty budowlane prowadzono postępowanie mające na celu 

wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Przetarg na „Nadzór inwestorski nad realizacją 
adaptacji budynku w Opolu przy ul. 1 Maja 29 z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego 

w Opolu” ogłoszono w dn. 05.07.2012 r. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.07.2012 r. Do tego terminu wpłynęło 6 ofert, 2 oferty odrzucono z 

powodu niespełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 

Dnia 01.08.2012 r. wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o., 

45-062 Opole, ul. Kościuszki 31. Cena brutto oferty: 20.787,00zł 

Umowa została podpisana 07.08.2012 r. z terminem realizacji do dnia 30.11.2012 r. 

 
 

 

 

W ramach zadań oświatowych:  

I. W związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje 

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

kultury fizycznej, Zarząd Powiatu Opolskiego  podjął uchwały w sprawie zawarcia następujących 

umów na realizacje ww. zadań: 
1. „IX Regionalny Konkurs Literacki Ze Śląskiem na Ty - wnioskodawca Animator 

Stowarzyszenia na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych w gminie Łubniany. 

Wysokość dofinansowania wynosi 6.000 zł; 

2. „IX Mistrzostwa Europy IMA” – wnioskodawca Stowarzyszenie Mażoretek 

Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich. Wysokość dofinansowania wynosi 3.000zł; 

3. „Chce żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie” – wnioskodawca Fundacja PRO-LEGE. 

Wysokość dofinansowania wynosi 3.000zł.  

II. W związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie zawarcia następujących umów: 

  1) w dniu 29 czerwca br. z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Św. Szczepana w Brynicy, na prace 

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

restauratorskich głównego Ołtarza barokowego celem wydobycia i zachowania historycznej warstwy 

malarskiej przedmiotowego obiektu. Wartość umowy wynosi 33.000zł.   



2) w dniu 02 lipca br. z Gminą Dąbrowa na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

w zakresie prac konserwatorskich, celem przywrócenia historycznego wyglądu rzeźby św. Jana 

Nepomucena z Dąbrowy. Wartość umowy wynosi 17.000 zł. 

III.  Zarząd Powiatu Opolskiego podjął następujące uchwały w sprawie:  

1) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki oraz 

tradycji  określonego umową Nr OK.524.6.2012 z dnia 10 maja 2012 r. pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Stowarzyszeniem Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich z siedzibą w 

Opolu; 

2) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki oraz 

tradycji  określonego umową Nr OK.524.2.2012 z dnia 29 maja 2012 r. pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Opolski; 

3) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki oraz 

tradycji  określonego umową Nr OK.524.11.2012 z dnia  10 maja 2012 r. pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Polskim Stowarzyszeniem Perkusyjnym. 

IV. Dnia 9 lipca 2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego powołał siedem Komisji Egzaminacyjnych 

na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele ze szkół dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Opolski uzyskali stopień nauczyciela mianowanego i otrzymali stosowny 

akt. 

V. Dnia 16 lipca br. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę w sprawie zawarcia 

porozumienia o powierzeniu zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego 

dotyczącego organizacji w dniu 16 września br. przez Gminę Tarnów Opolski XII Dożynek 

Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej obejmującego imprezy kulturalne i 

rekreacyjne dla mieszkańców Powiatu Opolskiego.  

VI. W dniu 28 czerwca br. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwały w sprawie zawarcia 

 1. Aneksu nr 2A do Umowy Partnerskiej w sprawie realizacji projektu „Opolska eSzkoła, 

szkołą ku przyszłości”;                  

 2. Aneksu nr 4  do Umowy Partnerskiej w sprawie realizacji projektu „Opolska eSzkoła, 

szkołą ku przyszłości”; 

VII.  Na wniosek nauczyciela z Poradni Psychologiczno-Pedaogicznej w Niemodlinie 

przeprowadzono w dniu 31 sierpnia br. egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel z 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej uzyskał stopień nauczyciela mianowanego i otrzymał 

stosowny dokument.   

 W związku z rozpoczęciem roku szkolnego członkowie Zarządu Powiatu Opolskiego 

brali udział w rozpoczęciu w Zespole Szkół w Chróścinie, gdzie uruchomiono I-szą klasę 
Liceum Ogólnokształcącego o profilu strażackim oraz w Zespole Szkół w Ozimku.  

 W czasie wakacji w szkołach zostały przeprowadzone remonty w celu podniesienia 

standardów placówek oświatowych. 

 Rok szkolny 2012/2013 we wszystkich placówkach prowadzonych przez Powiat 

Opolski został rozpoczęty bez zakłóceń. 
 

 

 

Jak już wcześniej zapowiadałem przystępujemy do opracowania nowej Strategii Powiatu Opolskiego 

gdyż  potrzebny jest nam nowy plan działania, który powinien wyznaczać kierunki rozwoju naszego 

powiatu przynajmniej do roku 2020. Termin powyższy odpowiada  ramom czasowym innych 

dokumentów o charakterze strategicznym: Strategii Europa 2020, Krajowej strategii rozwoju 

regionalnego 2010-2020, jak również powstającej obecnie nowej strategii rozwoju województwa 

opolskiego do roku 2020.  

 Jest czas na nowe cele i zadania skrojone na miarę drugiej dekady XXI wieku. Jesteśmy 

świadomi, że nie będziemy mogli zrealizować wszystkiego co istotne i potrzebne naszemu powiatowi, 

dlatego też pragniemy skupić  się na wybranych działaniach o kluczowym znaczeniu dla jego rozwoju. 

Zatem w nowej strategii rozwoju Powiatu Opolskiego muszą pojawić się kluczowe zadania, które 

wyznaczą  kierunki zmian oraz określą wizerunek Powiatu na najbliższe lata. 



 Rozpoczęliśmy już rozmowy z gminami naszego Powiatu informujące o  zamiarze powstania 

nowej strategii, prosząc jednocześnie o wyznaczenie osób odpowiedzialnych z ramienia gminy za 

kontakt w sprawie opracowania projektu.  Wystąpiliśmy również z ww. prośbą do Komendy Policji 

oraz Komendy Straży Pożarnej jak również do organizacji pozarządowych o wyznaczenie osób do 

kontaktów. 

W związku z powyższym  prosimy radnych  o wyznaczenie ze swojego grona 2 osób do 

opracowania i konsultacji nowej strategii. Projekt nowej strategii zostanie przedstawiony do 

konsultacji społecznych. 
 


