
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 22 marca 2013 r. do 21 kwietnia 2013 r. 

 

 

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował Sprawozdanie 

roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok oraz Informację o stanie mienia 

Powiatu Opolskiego za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które w ustawowym terminie 

przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Opolskiego. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami Powiat Opolski nabył z mocy prawa: 

 

1) nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Opolskiego 12 działek o łącznej pow. 8,3738 

ha położonych w gminie Dobrzeń Wielki, stanowiących dotychczas własność Skarbu 

Państwa, zajętych pod drogę  powiatową nr 1725 O,   

2) w drodze decyzji Starosty Opolskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w miejscowości Czarnowąsy i Świerkle gm. 

Dobrzeń Wielki 19 działek o łącznej pow. 2,2173 ha, stanowiących dotychczas 

własność osób fizycznych, gm. Dobrzeń Wielki i Skarbu Państwa – za 

odszkodowaniem  dla byłych właścicieli.    

 

Ponadto Zarząd Powiatu  podjął uchwały w sprawie: 

 

- podania do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzonym I przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu 

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

części,  położonej  w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5 -  z ceną wywoławczą 3.300.000 zł.  

Przetarg na wyżej opisaną nieruchomość został zakończony wynikiem negatywnym,  ze 

względu na to, iż  nikt w terminie do dnia 21 marca 2013 r. nie złożył pisemnego 

oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, nie wpłacił wadium i nie przystąpił w 

wyznaczonym dniu do przetargu,    
 

- wyznaczenia dwóch pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

jako przedstawicieli Zarządu Powiatu Opolskiego do Komisji inwentaryzacyjnej prowadzącej  

inwentaryzację  mienia podlegającego przekazaniu na rzecz Powiatu Opolskiego. 

  

 Jednocześnie w  okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 

- prowadził postępowanie związane z przekazaniem na rzecz gm. Prószków oraz 

Uniwersytetu Opolskiego  nieruchomości położonych w Prószkowie na terenie Pomologii, z 

przeznaczeniem na utworzenie Centrum Szkoleniowo-Badawczego Uniwersytetu Opolskiego  

dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego, 

- przesłał do Burmistrza Niemodlina  projekt protokołu rokowań  ustalający warunki zamiany 

nieruchomości położonej w Niemodlinie, ozn. nr dz. 515/1  z km. 9 o pow. 0,1069 ha 

stanowiącej własność gm. Niemodlin, w zamian za zabudowaną nieruchomość Powiatu 

Opolskiego ozn. nr dz. 836/11 z km.11 o pow. 0,4771 ha  położoną w Niemodlinie przy ul. 

Zamkowej, celem zapoznania się z jego  treścią  i wniesieniem ewentualnych uwag.   

 



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 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

- zawarcia polisy ubezpieczeniowej, 

- przyjęcia treści  i podpisania umowy o konserwację oprogramowania INFRA-PK, 

- akceptacji treści i podpisania umowy o dostawę rolet okiennych do budynku Starostwa    

Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29. 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach oraz powołał Komisję Konkursową do 

przeprowadzenia konkursu. Konkurs zostanie przeprowadzono w dniu 24 kwietnia 2013 r.  

 

W dniu 11 marca 2013 r. została przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w  

Opolu, przez Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli Oddział Kontroli i 

Skarg, kontrola sprawdzająca w zakresie „organizacji przyjmowania, rozpatrywania i 

załatwiania skarg i wniosków przez organy Powiatu Opolskiego”. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2013 roku.  

Stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek, wpłynęło natomiast 

26 skarg.  

Analizując: czternaście skarg uznano za bezzasadne, jedną częściowo za uzasadnioną, jedną 
załatwiono zgodnie z art. 234 KPA, czyli włączono do postępowania, jedną skargę załatwiono 

informacyjnie, jedną wycofano, osiem skarg przekazano według właściwości. 

Działania prowadzone w tym zakresie zostały ocenione przez kontrolujących jako pozytywne 

z nieprawidłowościami, które dotyczyły: 

- publikacji uchwał Rady Powiatu w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków wraz z 

imionami i nazwiskami skarżących, co uznano jako niezgodność z art. 225 § 1 KPA uchwały 

w tym zakresie powinny być zanonimizowane, 

- rejestrowania skarg, które zostały później rozpatrzone w ramach postępowania 

administracyjnego,  

- podwójnego rejestrowania  skarg, które w części rozpatrywał Starosta, a w części zostały 

przekazane wg właściwości. 

W wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenia dotyczące: 

- prawidłowego stosowania przepisów dot. ustalania właściwości organu i przestrzegania 

procedur wynikających z przepisów, 

- wzmocnienia nadzoru ogólnego i szczegółowego nad pracownikami odpowiedzialnymi za  

organizacje przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

 

W dniu 9 marca 2013 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Opolu wystąpienie 

pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu sporządzone na okoliczność 
przeprowadzonej w dniach od 21 grudnia 2012 r. do 11 lutego 2013 r. kontroli kompleksowej 

dotyczącej gospodarki finansowej Powiatu Opolskiego za 2011 r. oraz wybranych zagadnień 

za lata 2010 i 2012. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące między innymi: 

1. Naruszenia przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

   - nieujęciu w przyjętej polityce rachunkowości informacji dotyczących wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem 

ich struktury, 

- nieumieszczania nazwy programu przetwarzania danych na każdej stronie wydruku 

komputerowego ksiąg rachunkowych, 



- dokonywania w sposób nieprawidłowy poprawek w wewnętrznych dowodach księgowych 

bez zachowania czytelności poprawionego zapisu. 

2. Naruszenia przepisów w zakresie zamówień publicznych polegających na niezapewnieniu 

nienaruszalności i kompletności protokołu postępowania przetargowego, którego 

załącznikiem była oferta wykonawcy zamówienia. 

W wyniku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości wydano następujące zalecenia 

pokontrolne, które dotyczyły: 

1. Uzupełnienia brakujących zapisów w przyjętej polityce rachunkowości stosownie do 

przepisów ustawy o rachunkowości, 

2. Zapewnienia należytej staranności przy przechowywaniu protokołów z postępowania wraz 

z załącznikami przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

Nieprawidłowości, które wystąpiły podczas kontroli nie naruszają przepisów ustawy 

finansów publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie skierowała żadnego 

wniosku do Komisji Dyscypliny Finansów Publicznych. 

 

W dniu 16 kwietnia 2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku Starostwa 

Powiatowego w Opolu. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: Wojewoda 

Opolski, Biskup Opolski, Posłowie Ziemi Opolskiej, władze samorządowe województwa 

Opolskiego, Miasta Opola oraz gmin Powiatu Opolskiego oraz przedstawiciele z Czech, 

Niemiec i Ukrainy. Otwarcie budynku połączone zostało z obchodami piętnastej rocznicy 

powołania Rady Powiatu. 

Na zaproszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w dniach od 16 kwietnia do 19 kwietnia 

2013 r. na terenie Powiatu Opolskiego przebywali przedstawicieli Powiatu Dolina z Ukrainy. 

Goście zwiedzili m.in. Warszawę, w tym siedzibę Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

a także najciekawsze zakątki Powiatu Opolskiego. Mieli również okazję zapoznać się z 

nowoczesnym zarządzaniem i technologiami w zakładach produkcyjnych - Wytwórnia Okien 

Plastikowych BEWI w Źlinicach i Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych 

REMAK w Opolu. 

 

 


