
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 25 października 2012 r. do 28 listopada 2012 r. 

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 53.704 zł. z tytułu otrzymanej z budżetu 

Wojewody Opolskiego dotacji celowej przeznaczonej na prace geodezyjno – urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa na zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013, 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 212.209 zł. z tytułu otrzymanej z budżetu 

Wojewody Opolskiego dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych 

powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej, 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 62.919 zł. z tytułu otrzymanej z budżetu 

Wojewody dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu z 

przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz 

wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 24.308 zł. z tytułu otrzymanej z budżetu 

Wojewody Opolskiego dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności Zespołów ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności, 

 

- przeniesienia planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach  środków 

zaplanowanych w budżecie Powiatu Opolskiego na ochronę  środowiska. 

Zmniejszono zadania inwestycyjne pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Opolskiego” o kwotę 2.427 zł. oraz zadanie pn. „Wymiana instalacji co w segmencie A 

internatu Zespołu Szkół w Prószkowie”, 

Utworzono zadanie bieżące pn. „Rewitalizacja parku arboretum w Prószkowie” – przygotowanie 

dokumentacji technicznej. 

 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 154.809 zł. z tytułu dotacji celowej z 

budżetu Wojewody Opolskiego przeznaczonej na zadania w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój, zadanie pn. 

„Przebudowa odcinka dróg 1149 Karłowice-Popielów  i 1150 Ładza-Popielów wraz z kanalizacją 
deszczową w miejscowości Popielów – II etap”, 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 6.770 zł. z tytułu otrzymanej z budżetu 

Wojewody Opolskiego dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych 

powiatu w zakresie utrzymania bieżącego domów pomocy społecznej, 

 

- przeniesienia planowanych wydatków majątkowych w wysokości 1.500 zł. w ramach  środków 

zaplanowanych w budżecie Powiatu Opolskiego na ochronę  środowiska. 

Zmniejszono zadanie pn. „Montaż pomp ciepła dla internatu i szkoły w Zespole Szkół w Prószkowie”.  

Zwiększono zadanie pn. „Wymiana instalacji co w segmencie A internatu Zespołu Szkół w 

Prószkowie”, 

 

- dokonywania przeniesienia 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. 

 



Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego opracował budżet Powiatu Opolskiego na 2013 r. oraz 

wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2021, którą w obowiązującym terminie do 15 listopada 

2012 r. przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. 

 

 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały 

w sprawie:    

 

a) rozwiązania z dniem 31 grudnia 2012 r. za porozumieniem stron, umowy dzierżawy z 

trzema osobami fizycznymi tworzącymi Spółkę Cywilną z siedzibą w Brzegu na 

dzierżawę trzech pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 55,90 m
2
,  znajdujących się  

budynku przy ul.  Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie, w związku z zakończeniem 

przez Spółkę  działalności  Poradni Chirurgicznej w tym budynku, 

b) przeznaczenia do dzierżawy 3 pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 55,90 m
2
,  

znajdujących się budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie - z 

przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych lub wykonywanie w nich usług 

innych niż medyczne  niezwiązanych  ze świadczeniami zdrowotnymi, 

c) wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie na 

zawarcie  kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej znajdującej się w budynku szkoły 

w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 34, pozostającej  w trwałym zarządzie tej jednostki 

z  osobą fizyczną, z  przeznaczeniem  na grę w piłkę siatkową. 
 

Ponadto w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 

a) oddał  nieodpłatnie  na cele publiczne, w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu nieruchomości gruntowe Powiatu Opolskiego, położone na 

terenie gmin Tułowice, Turawa i Dąbrowa o łącznej pow. 46,4710 ha, wchodzące w skład  

dróg powiatowych (trzy decyzje), 

b) podpisał umowy o dzieło z rzeczoznawcami  majątkowymi na wykonanie: 

- operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości o pow. 0,0468 ha, położonej w 

Tarnowie Opolskim, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Opolskiego, na 

podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnów Opolski zatwierdzającej podział nieruchomości 

przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej, dla potrzeb ustalenia odszkodowania za 

ww. nieruchomość dla dotychczasowego użytkownika wieczystego PKP S.A. - operat został 

sporządzony, 

- pięciu operatów szacunkowych określających wartość pięciu lokali (wszystkich) wraz z 

pomieszczeniami przynależnymi, znajdujących się na nieruchomości gruntowej zabudowanej 

dwoma budynkami przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie, pozostającej w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół im. Warszewicza w Prószkowie,  objętej zamiarem przeznaczenia do sprzedaży 

dwóch lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, trzech wolnych lokali w trybie 

przetargowym, 

- trzech operatów szacunkowych określających wartość 5 działek niezabudowanych,  

położonych w obrębie Dobrzeń Wielki o łącznej pow. 0,0124 ha, stanowiących własność osób 

fizycznych, wchodzących w skład drogi powiatowej, dla potrzeb negocjacji ceny nabycia 

wyżej opisanych  nieruchomości.  

Nabycie nieruchomości następuje na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

 

 

 

 

 

 



W ramach zadań oświatowych:  

 

1. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:                                      

 

- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego 

umową Nr OK.524.9.2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a 

Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, 

 

- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 

określonego umową Nr OK.524.12.2012 z dnia 07 września 2012 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a 

Ludowym Zespołem Sportowym „Gazownik” Wawelno, 

 

- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego 

umową Nr OK.524.23.2012 z dnia 18 maja 2012 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Stowarzyszeniem 

na Rzecz Wspierania i Rozwoju Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany ANIMATOR, 

 

- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z kultury i promocji Powiatu 

określonego w porozumieniu z dnia 16 lipca 2012 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Tarnów 

Opolski dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych.   

 

2. Na wniosek nauczyciela z Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku  Rehabilitacji Dzieci 

i Młodzieży „ORDIM”  w Suchym Borze przeprowadzono w dniu 13 listopada br. egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego. W związku z tym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął w dniu 31 

października 2012r. uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 

Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego i otrzymał stosowny dokument.                          

 

 

 

 

W dalszym ciągu trwają prace scaleniowe gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie 

i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany o łącznej 

powierzchni 246 ha wykonywane są przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w 

Krakowie  na podstawie umowy w ramach programu operacyjnego „Rozwój Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013”. 

W miesiącu październiku projekt scalenia został wyznaczony na gruncie i okazany 

uczestnikom scalenia przez wykonawcę prac scaleniowych – geodetę projektanta. 

Ponadto w dniu 22 października 2012 r. odbyło się zebranie uczestników scalenia, które miało 

na celu okazanie projektu scalenia gruntów. Projekt scalenia gruntów został również udostępniony 

przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych do publicznego wglądu na okres 3 dni tj. od 23 

października 2012 r. do 25 października 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Świerklach w godz. od 9.00 

do 17.00. 

Uczestnikom scalenia gruntów przysługiwała możliwość zgłaszania staroście pisemnych 

zastrzeżeń do projektu scalenia w terminie 14 dni od dnia okazania tego projektu.         

W okresie tym zgłoszono na piśmie do Starosty 11 zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia 

do projektu scalenia gruntów rozpatruje Starosta, po zasięgnięciu opinii komisji powołanej zgodnie z 

przepisami pełniącej funkcje doradcze.  

Opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów przez komisję odbywa się w obecności  

zainteresowanych uczestników scalenia oraz członków komisji.  

O terminie i miejscu posiedzenia komisji oraz dokonywania oględzin powiadomiono 

zainteresowanych uczestników scalenia na piśmie.  

W dniu 24 listopada 2012 r. w świetlicy w Świerklach odbyło się posiedzenie komisji w 

obecności 10 zainteresowanych uczestników scalenia, którzy złożyli zastrzeżenia do projektu. Na 

posiedzeniu komisji uczestniczyli również geodeta projektant i przedstawiciele wykonawcy 

Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Wszystkie zastrzeżenia uczestników scalenia 



zostały zaopiniowane przez komisję. Do każdego wniosku sporządzono protokół, który został 

podpisany przez członków komisji i uczestników scalenia wnoszących zastrzeżenia.  

Projekt scalenia gruntów będzie zatwierdzony w drodze decyzji.                    

Prace scaleniowe prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem i obowiązującą w tym 

zakresie ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianą gruntów.      

 

 

 

 

W zakresie działalności Zarządu Powiatu dot. administrowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego i wynajmowanymi na cele urzędu Starostwa 

Powiatowego oraz w zakresie gospodarowania majątkiem ruchomym podjęto uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia oraz przyjęcia treści i podpisania umowy 

na ochronę osób i mienia. 

 

 

 

 

 

Miasto Opole zwróciło się do Zarządu Powiatu Opolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na 

zorganizowanie na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Ozimek i Domecko, dwóch 

rodzinnych domów dziecka, załączając jednocześnie projekt porozumienia w tej sprawie. 

Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii prawników - co do treści porozumienia - nie wyraził 

zgody na podpisanie porozumienia w proponowanej formie. Mając na względzie dobro dzieci 

przygotowano nowy projekt Porozumienia, w którym zawarto zapisy dotyczące prowadzenia całej 

obsługi administracyjnej rodzinnych domów dziecka m.in. orzekanie w drodze decyzji 

administracyjnej w przedmiocie świadczeń, dodatków i dofinansowań z tyt. przyjęcia dziecka do 

rodzinnego domu dziecka, prowadzenie rejestru osób prowadzących rodzinne domy dziecka i 

zakwalifikowanie do ich prowadzenia, wyrażenie zgody na czasowe sprawowanie pieczy zastępczej 

poza granicami kraju, wyrażenie zgody na kontynuowanie lub podjecie dodatkowego zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej, zawiadamianie właściwego sądu o nienależytym wykonywaniu zadań przez 

prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

W odpowiedzi na przesłany projekt Porozumienia Miasto Opole poinformowało Zarząd 

Powiatu, że nie zgadza się z zapisami porozumienia.  

Po otrzymaniu odpowiedzi przygotowano kolejne porozumienie, w którym  zapisano, iż 
należy uwzględnić koszty pośrednie obsługi rodzinnego domu dziecka, a rozliczenie zadania 

związanego z prowadzeniem ww. domu winno być dokonywane w ramach dotacji celowej. 

 Miasto Opole ponownie nie wyraziło zgody na podpisanie porozumienia w zaproponowanej 

przez Zarząd Powiatu formie.  

Celem doprecyzowania zapisów porozumienia w dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Opolu odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Henryk Lakwa 

Starosta Opolski, Leonarda Płoszaj Wicestarosta Opolski, Mariola Konachiewicz Skarbnik Powiatu, 

Marzena Kazin Sekretarz Powiatu, Elżbieta Ciupek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu oraz Anita Dryja inspektor PCPR z przedstawicielami Miasta Opola w osobach:  

Barbara Strecker Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Zdzisława Markiewicza Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie spotkania omówiono proponowane przez Powiat 

Opolski zapisy Porozumienia, które zostały wstępnie zaakceptowane przez przedstawicieli Miasta 

Opola, co daje podstawę do wystąpienia z projektem Porozumienia do Miasta Opola. 

Ponadto w celu prawidłowej realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Poseł 

Janiny Okrągły z wnioskiem o doprecyzowanie przepisów o charakterze wykonawczym w zakresie 

wzajemnych rozliczeń, co uniemożliwia de facto prawidłową realizację ww. zapisu. 
 


