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INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 20 grudnia 2012 r. do 18 lutego 2013 r. 
 

 
W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego w sprawach finansowych  opracował i 

podjął  uchwały w sprawie: 

 

- uchwalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Opolu oraz przyjęcia planów finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu na 2013 rok, 

- zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. 

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Opolskiego rozpoczął prace nad opracowaniem sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 r, które w obowiązującym terminie do 31 marca 

2013 r. zostanie przedstawione organowi stanowiącemu j.s.t. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Opolu. 

 

 

 

W okresie objętym informacją Powiat Opolski  nabył z mocy prawa: 

 

- nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Opolskiego grunt o pow. 2,8662 ha położony w obrębie 

Świerkle, gmina Dobrzeń Wielki oraz Brynica, gmina Łubniany, stanowiący dotychczas własność 
Skarbu Państwa, zajęty pod drogę  powiatową,  
 

- w drodze decyzji Starosty Opolskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu, w miejscowości Kępa gmina Łubniany 13 działek o łącznej pow. 0,1993 

ha, stanowiących dotychczas własność osób fizycznych i Skarbu Państwa – za odszkodowaniem  dla 

byłych właścicieli.    

 

 

 

 

W wyniku decyzji Wojewody Opolskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej  

Województwo Opolskie nabyło z mocy prawa dz. nr 2606/125 o pow. 0,0519 ha położoną w obrębie 

Czarnowąsy, stanowiącą własność Powiatu Opolskiego – za odszkodowaniem.    

 

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

 

- ogłoszenia na dzień 27.03.2013 r. I przetargu na sprzedaż w trybie przetargowym   nieruchomości 

gruntowej zabudowanej budynkiem położonym w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5 – z ceną 
wywoławczą 3.300.000,00 zł, w tym wartość budynku 1.952.000,00 zł - ustalona cena w przetargu 

części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (budynek) podlega obniżeniu o 50%, 

- oddania na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu w użyczenie na czas 

nieoznaczony 3 pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 66,58m
2
, znajdujących się  w  budynku przy 

ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu - z przeznaczeniem na działalność  statutową tej jednostki (umowa 

użyczenia została podpisana 20.12.2012 r.), 

- odpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Opolskiego od trzech osób fizycznych prawa  własności pięciu 

działek o łącznej pow. 0,0124 ha położonych w Dobrzeniu Wielkim, z przeznaczeniem na poszerzenie 

pasa drogowego wchodzącego w skład drogi powiatowej w miejscowości Dobrzeń Wielki przy ul. 

Piastowskiej,   

- rozwiązania za porozumieniem stron, dwóch umów dzierżawy zawartych pomiędzy Powiatem 

Opolskim, a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z siedzibą w Ozimku, na zajmowane przez tę 
jednostkę pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 217,70 m

2
, znajdujące się w budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku, a następnie oddania  Poradni w użyczenie na czas nieoznaczony tych 
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pomieszczeń - z przeznaczeniem na działalność statutową tej jednostki, (umowa użyczenia została 

podpisana z dniem 6.02.2013 r.). 

 

 

 

 

 

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 Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

- przyjęcia treści i podpisania umowy dotyczącej konserwacji urządzeń dźwigowych, 

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

umowy na dostawę i sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej 

dla obiektów Powiatu Opolskiego. Mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na dostawę energii 

elektrycznej żaden z dystrybutorów energii elektrycznej nie zgłosił się do przetargu. Aktualnie 

trwają prace nad podpisaniem umowy w trybie z wolnej ręki z Tauron-Polska Sp. z o.o. 

- przyjęcia treści wzoru umowy i podpisania umowy dostawy materiałów i akcesoriów biurowych, 

- przyjęcia treści  i podpisania umowy na prace informatyczne dotyczące systemu mapy numerycznej 

GEO-INFO, 

- przyjęcia treści  i podpisania umowy na serwis jednostkowy dotyczący oprogramowania EGB2000, 

EGB2000-INT, EGB2005-N w celu obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy dostawy materiałów eksploatacyjnych do Komputerów, 

- zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia  na dostawę i sprzedaż oraz 

świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Powiatu Opolskiego, 

- przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 29.01.2009 r. w sprawie  ponoszenia 

kosztów utrzymania budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu, 

- zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia na dostawę mebli biurowych dla 

Powiatu Opolskiego. 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym ogłoszono przetarg na dostawę mebli biurowych do nowych 

pomieszczeń  Wydziału Komunikacji w budynku przy ul. 1 Maja 29. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 

15.02.2013 r. 

 

W ramach zadań oświatowych: 

 

1. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął w dniu 22 stycznia 2013 r.  Uchwałę nr 795/13 w sprawie 

przekazania sprawozdania zbiorczego z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 

roku 2012. Informuje, że w 2012 r. średniego wynagrodzenia nie osiągnęli nauczyciele mianowani. 

Dopłata we wszystkich szkołach wyniosła 35.151,74 zł.  

Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego pomiędzy jednostki prowadzone przez Powiat 

Opolski przedstawia się następująco: Zespół Szkół w Ozimku otrzymał 5.268,07 zł, Zespół Szkół w 

Tułowicach 8.589,67 zł, Zespół Szkół w Niemodlinie 4.509,35 zł, Zespół Szkół w Chróścinie 3.294,90 

zł, Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 7.140,50zł, Dom Dziecka w Turawie 

699,67zł. , Zespół Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 

ORDIM w Suchym Borze 1.477,65, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu 2.734,75zł, 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozimku 574,84zł, Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Niemodlinie 862,35zł. Średnia wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego 

dla nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego wyniosła 

około 450 zł. 

2. Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 25 stycznia 2013 r. podjął uchwałę Nr 799/13 w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013.   
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Na realizację form doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatu Opolskiego na rok 2013 

przeznacza się środki finansowe wyodrębnione w budżecie stanowiące 0,6% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje kwotę 54.818,00 zł. 

 

 

 

Z kwoty tej wyodrębnia się: 
a) 35% środków finansowych, co stanowi kwotę 19.186,00 zł i przeznacza na finansowanie 

zadań dotyczących organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego; 

b) 65% środków finansowych, co stanowi kwotę 35.632,00 zł i pozostaje do dyspozycji 

dyrektorów poszczególnych szkół, poradni i domów dziecka; 

3. Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 6 lutego podjął Uchwałę Nr 814/13 w sprawie powierzenia 

funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie Pani Marcie Soberze  na okres od 01.03.2013 r. do 

31.08.2018 r.  

 

4. Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 6 lutego 2013 r. podjął:   
 

a) Uchwałę Nr 816/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z 

zakresu kultury i sztuki określonego umową Nr OK.524.24.2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Stowarzyszeniem na Rzecz wspierania i Rozwoju Inicjatyw 

Kulturalnych w Gminie Łubniany ANIMATOR, 

 

b) Uchwałę Nr 817/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z 

zakresu kultury fizycznej określonego umową Nr OK.524.1.2012 z dnia 10 maja 2012 r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski- Zdzieszowice, 

 

c) Uchwałę Nr 818/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z 

zakresu kultury fizycznej określonego umową nr OK.524.15.2012 z dnia 10 maja 2012 r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Klubem Taekwondo, 

 

d) Uchwałę Nr 815/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej w roku 2013.  

 

 

         Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie zadań: 
1) w zakresie kultury i sztuki – 30.000 zł 

2) w zakresie kultury fizycznej – 23.000 zł                       

 

 

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie mogą składać dokumentację 
konkursową do dnia 18 marca 2013 r.  

5. W dniu 22 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwałę Nr 794/13 w sprawie 

ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.. Kwota przeznaczona na udzielenie dotacji celowej w 

roku 2013 wynosi 50.000 zł. Termin składania ofert od 1 do 30 marca 2013 r.  

 

 

 

W dniu 14 lutego 2013 r. w Świerklach odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów w 

obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina 

Łubniany, które miało na celu podanie do wiadomości decyzji Nr.GK.MD.6017-3/10 z dnia 

29.01.2013 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów. 

 Decyzja po odczytaniu na zebraniu zwołanym przez Starostę Opolskiego została wywieszona 

od dnia 15 lutego 2013 r. na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki i 
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w sołectwach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki oraz w Urzędzie Gminy Łubniany i sołectwie 

Biadacz. 

 Z chwilą upływu 14 dniowego terminu od dnia wywieszania na tablicach ogłoszeń, uznaje się 
decyzję za dostarczoną wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego. 

 Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19, za pośrednictwem Starosty Opolskiego,  w terminie 14 dni 

licząc od upływu 14 dniowego terminu od wywieszenia jej na tablicach ogłoszeń. 
 Decyzja o zatwierdzeniu scalenia stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w 

księgach wieczystych i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych 

im gruntów a następnie do wszczęcia procedur i prac związanych z zagospodarowaniem 

poscaleniowym. 

 

 

Na naradzie podsumowującej wyniki pracy funkcjonariuszy i pracowników Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu (14.02.2013) Starosta Opolski przekazał trzem Powiatowym Komisariatom: 

w Dobrzeniu Wielkim, Ozimku i Niemodlinie walizki narkotykowe zawierające: substancje 

przypominające amfetaminę, kokainę, marihuanę oraz urządzenia służące do zażywania, dozowania i 

dystrybucji środków odurzających takie jak: lufki, fajka wodna, waga elektroniczna, młynki itp. Jest 

świetnym materiałem poglądowym i dydaktycznym w pracy z rodzicami oraz nauczycielami. W 

trakcie prezentacji rodzice i pedagodzy będą mogli zobaczyć jak wygląda „sprzęt” do zażywania 

różnego rodzaju narkotyków i czy nie znaleźli, podobnych przedmiotów u swojego dziecka. Walizka 

uzupełniona jest ulotkami i filmowymi materiałami edukacyjnymi. Ważne jest także to, że walizka 

będzie również prezentowana rodzicom, którzy znajdą się w sytuacji, kiedy będą musieli odebrać 
swoje dziecko z komendy.  

 

 

W okresie od 21grudnia 2012 r. do 11 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Opolu trwała 

kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2011 oraz wybranych zagadnień za lata 2010 i 

2012 przeprowadzona przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu. W chwili 

obecnej oczekujemy na wystąpienie pokontrolne. 

 

W dniach od 23. 01. do 6. 02. 2013 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez inspektora 

Najwyższej Izby Kontroli. 

Zakres kontroli obejmował zagadnienie usuwania pojazdów przez powiaty w tym m.in.: 

ustalenie przyczyny wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, wystąpienie przez Starostę Opolskiego do 

sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu, wykonanie orzeczenia sądu, zawarcie umowy OC 

posiadaczy pojazdów, likwidacja pojazdu. Kontrola w zakresie wyżej wymienionych czynności 

dotyczyła okresu od 21. 08. 2011 r. do 31. 01. 2013 r.  

Obecnie oczekujemy na wystąpienie pokontrolne. Wstępnie oceniono wykonywanie 

przedmiotowego zadania pozytywnie z uwagami.  

 

 

 

 


