
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 16 maja 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. 

 
W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały 

dotyczące: 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na inwestycję 
otrzymaną z budżetu Wojewody w związku z realizacją projektu pn „Pomóż to proste” w  

ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 

bezpieczniej” o kwotę 34.000 zł, 

-zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę  63.052  zł z tytułu dotacji 

w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Opolskim, w związku z realizacją projektu 

pn. „Pomóż to proste” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i 

aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”  

- zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 1.200 zł z tytułu dotacji  celowej 

otrzymanej z budżetu Wojewody przeznaczonej na kwalifikację wojskową w związku z 

koniecznością zapewnienia  prawidłowego wykonania zadań  
W ślad za ww. zmianami dokonano zmiany w wykazie  „Zadań  inwestycyjnych  na 

2013 r.” poprzez zwiększenie zadania  pod nazwą „Pomóż to proste” do wysokości  35.000 zł 

 

Ponadto  na bieżąco Uchwałami Zarządu: 

 - dokonywano  przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej i grupami wydatków w oparciu o wnioski z poszczególnych jednostek 

organizacyjnych oraz Naczelników Wydziałów, 

- aktualizowano plany finansowe Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek 

organizacyjnych powiatu. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu przystąpił do prac nad bilansem skonsolidowanym 

Powiatu Opolskiego, który w obowiązującym terminie do 30 czerwca br. zostanie 

przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

 

W ramach gospodarowania nieruchomościami w okresie objętym informacją Powiat 

Opolski nabył: 

 

- z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Opolskiego dwie działki o łącznej pow. 0,1798 

ha, położone w obrębie Dębiniec gmina Murów, stanowiące dotychczas własność osób 

fizycznych, zajętych pod drogę  powiatową nr 1334 O,   

- aktem notarialnym odpłatnie od osoby fizycznej prawo własności działki  

o pow. 0,0033 ha, położonej w obrębie Dobrzeń Wielki, z przeznaczeniem na poszerzenie 

drogi powiatowej,  Ponadto Zarząd Powiatu: 

 

1) przeznaczył do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gminy Prószków 3 wolne lokale 

znajdujące się w budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi oraz odpowiednim udziałem w działce 1127 z karty mapy 8 o pow. 0,4010ha, 

obręb Prószków,   

 

2) wyraził zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron 3 umów dzierżawy,  

w związku z rezygnacją dzierżawców z dzierżawionych pomieszczeń: 
-  z dniem 24 maja 2013 r. na trzy pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 41,20 m

2
,  

znajdujące się  w budynku przy ulicy Częstochowskiej 31 w Ozimku,  



 - z dniem 28 czerwca 2013 r. na 4 pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 64,05m
2
, 

znajdujące się w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie,   

 

3) przeznaczył do dzierżawy: 

-  trzy pomieszczenia o łącznej pow. 41,20 m
2
  znajdujące się na parterze budynku przy ulicy  

Częstochowskiej 31 w Ozimku, z przeznaczeniem do wykorzystania na punkt 

gastronomiczny,    

 - trzy pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 44,70m
2 

znajdujące się na parterze budynku 

przy ul. Wojska Polskiego 5 - z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych lub 

wykonywanie w nich usług innych niż medyczne niezwiązanych ze świadczeniami 

zdrowotnymi, 

 

4) oddał  w dzierżawę na okres do trzech lat  dla dotychczasowych dzierżawców: 

-  grunt o pow. 16 m
2
 przy ul. Książąt Opolskich 27 - z przeznaczeniem na czasowe 

użytkowanie  kiosku  handlowego, usytuowanego na tym gruncie,    

- grunt o pow. 28,60 m
2
 w udziale 732/10.000 cz., w Opolu przy ul. Zwierzynieckiej 1 z  

przeznaczeniem do wykorzystania pod taras konsumpcyjny przy  kiosku Karmelek,      

 

5) dokonał zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów 

na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Opolskiego, 

 

6) wyraził  zgodę jednostkom Powiatu na zawarcie umów najmu: 

-  Zespołowi Szkół w Ozimku na zawarcie kolejnej umowy na pomieszczenia użytkowe o pow. 

2.457m
2
, znajdujące się w budynku Warsztatów Szkolnych  -  na czas określony od 1 lipca 

2013 r. do 30 czerwca 2018 na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy, 

- Zespołowi Szkół  im. Bolesława Chrobrego  w Niemodlinie, na  zawarcie umowy najmu na 

czas nieoznaczony, której przedmiotem będzie sala wykładowa, znajdująca się w budynku 

szkoły położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 34 z właścicielem Szkoły Kierowców i 

Doskonalenia Techniki  Jazdy. 

 - dla Domu Dziecka w Chmielowicach na zawarcie 3 kolejnych umów najmu na trzy boksy 

garażowe oraz komórkę z dotychczasowymi dzierżawcami, 

 

7) stwierdził wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie, w stosunku do nieruchomości o łącznej pow. 37,1221 ha oraz w 

udziału 3661/10.000 części do działki  o pow. 0,0342 ha  położonych w Prószkowie. 

Przejęciem tego terenu zainteresowana jest Gmina Prószków oraz Uniwersytet Opolski, w 

celu utworzenia Centrum Szkoleniowo-Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-

spożywczego związanego z funkcją edukacyjną, naukową i badawczo-rozwojową 
Uniwersytetu Opolskiego, 

 

8) ustalił w protokołach rokowań warunki sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 

najemców 2 lokali mieszkalnych, znajdujących  się  w budynku  przy ul. Pomologia nr 9 w 

Prószkowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz  udziałami w prawie własności 

działki.        

Ze względu na wpis przedmiotowej  nieruchomości do rejestru zabytków (budynek i grunt), 

zgodne z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zastosowano bonifikatę w 

wysokości 50% ceny nieruchomości, 

 

9) przygotował projekt protokołu rokowań ustalający warunki darowizny Gminie Prószków    

nieruchomości  gruntowych  położonych w Prószkowie, stanowiących własność Powiatu 



Opolskiego, obecnie zarządzanych przez Zespół Szkół im Warszewicza w Prószkowie - z 

przeznaczeniem na  cele związane z utworzeniem przez Uniwersytet  Opolski  Centrum 

Szkoleniowo-Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego, który następnie dnia 14 

czerwca br. został doręczony Burmistrzowi Prószkowa, celem zapoznania się i wniesienia 

ewentualnych uwag. 

W dniu 18 czerwca 2013 r. wpłynęło do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu 

pismo  Burmistrza Prószkowa  skierowane do Powiatu Opolskiego, w którym to piśmie Pani 

Burmistrz  poinformowała, że w chwili obecnej nie jest możliwe ustalenie konkretnego 

terminu nabycia od Powiatu Opolskiego przez Gminę Prószków w formie darowizny 

nieruchomości  położonych w Prószkowie przy ul. Pomologia, z uwagi na toczący się proces   

pozyskiwania przez Uniwersytet Opolski środków na utworzenie Centrum. Pani Burmistrz w 

piśmie tym także poinformowała, że notarialne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy 

Prószków będzie możliwe po uzyskaniu środków lub konkretnej pisemnej decyzji o ich 

przyznaniu na realizację projektu związanego z  utworzeniem Centrum. 

 

W zakresie zadań geodezyjnych Powiat Opolski zawarł umowę na modernizację 
ewidencję gruntów i budynków dla Gminy Niemodlin tj. 26 obrębów ewidencyjnych. 

Obecnie trwają prace związane z zamówieniem publicznym na realizację prac dot. 

modernizacji kolejnej gminy jaką jest Gmina Popielów tj. 12 obrębów. 

Na realizację ww. zadań przeznaczono około 400.000 zł. 

 

W Wydziale Geodezji i Kartografii prowadzone jest postępowanie scaleniowe 

gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki 

oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany. 

Starosta Opolski w dniu 29.01.2013 r. wydał decyzję nr GK.MD.6017-3/10 

zatwierdzającą projekt scalenia gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń 

Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany, których łączna 

powierzchnia po scaleniu wynosi 244.1656 ha. Na powyższą decyzję wpłynęło 4 odwołania, 

które za pośrednictwem Starosty Opolskiego zostały przekazane do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w dniu 20 marca 2013 r. wraz z kompletem dokumentów 

potrzebnych do ich rozpatrzenia. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze pismem nr SKO.I/936/2013/gr z dnia 24 

kwietnia 2013 r. poinformowało starostę o terminie załatwienia odwołań od ww. decyzji, 

które nastąpi do dnia 31 maja 2013 r. Przed upływem tego terminu Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze kolejnym pismem z dnia 28 maja 2013 r. zawiadomiło Starostę Opolskiego o 

przesunięciu terminu załatwienia odwołań do dnia 31 lipca 2013 r. 

 

Dnia 4.06.2013 r. odbyła się konferencja dot. nowych technologii w administracji. 

Dyskutowano nad modernizacją procesów zarządzania oraz koniecznością podnoszenia 

kwalifikacji pracowników samorządowych. 

Konieczność poszerzania cyfryzacji rejestrów publicznych przedstawiła Edyta Wenzel 

- Borkowska Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Opolskiego Starostwa. Omówiła 

strukturę systemu, jego budowę, zabezpieczenia, dostępności i korzyści. Korzystne rezultaty 

zastosowania pełnego pakietu e- usług na przykładzie wydziału geodezji, to przede wszystkim 

skrócenie czasu dostępu do informacji, unifikacja baz danych, możliwość analizowania tych 

danych, sprawna wymiana informacji między różnymi jednostkami. 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego w ramach zadań związanych z oświatą, kulturą i sportem: 

- w dniu 16 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy na udostępnienie 

Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w związku z organizacją w dniu 18 maja br. 



Finału Powiatowych Zawodów w Lekkiej Atletyce dla szkół podstawowych i gimnazjów z 

Powiatu Opolskiego. Na stadionie lekkoatletycznym w Opolu, ul. Szarych Szeregów około 

900 dzieci startowało w dziewięciu konkurencjach lekkoatletycznych, 

- w dniu 28 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu, 

dotyczącą realizacji zadania publicznego tj. „XVII Wyścig Kolarski – Memoriał Joachima 

Halupczoka”, 

- w dniu 28 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Opolski, dotyczącą realizacji zadania 

publicznego tj. „Wycieczka trzydniowa Sandomierz i okolice dla członków Polskiego 

Związku Niewidomych z terenu Powiatu Opolskiego” . 

- w dniu 28 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu, 

dotyczącą realizacji zadania publicznego tj. „Igrzyska LZS”, 

- w dniu 28 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Ludowym Klubem Sportowym Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Komprachcicach, dotyczącą realizacji zadania publicznego tj. Turniej Młodzików 

„Zakończenie roku szkolnego ze szczypiorniakiem”, 

- w dniu 3 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosków pod względem 

formalnym o przyznanie dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego 

wpisanego do  rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego., 

- w dniu 21 czerwca 2013 r. podjął Uchwałę Nr 961/13 w sprawie przedłużenia powierzenia 

funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku Pani Dorocie Paszko.  

 

Powiat Opolski w dniu 8 maja 2013 r. podpisał porozumienie z Wojewodą Opolskim 

na realizację projektu „Pomóż to proste…” w ramach Rządowego Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Na ten cel otrzymaliśmy 

dotację w wysokości 97052 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z: 

 

1. Komendą Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

2. Komendą Miejska Policji w Opolu 

 

W ramach projektu będą realizowane następujące działania: 

 

1. Warsztaty szkoleniowe związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem dla 

młodzieży szkolnej, w tym w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

podczas wypadków drogowych. 

2. Pokazy w zakresie prawidłowego zachowania się podczas wypadków drogowych, w 

tym w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

3. Spotkania z młodzieżą oraz przedstawienie zasad bezpiecznego zachowania się 
podczas różnego rodzaju zagrożeń, w tym wypadków drogowych w ramach „Dni 

otwartych jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej”. 

4. Zakup zestawów do udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy dla jednostek 

ochrony przeciwpożarowej.  

5. Szkolenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa 

drogowego. 

6. Zakup tablicy interaktywnej wraz z niezbędnym osprzętem dla KM PSP w Opolu 

wykorzystywanej do szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych oraz młodzieży 

szkolnej podczas warsztatów.  



7. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy dla strażaków 

Ochotniczych Straży Pożarnych.  

8. Zakup testów narkotykowych dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu. 

9. Kontrola stanu technicznego autokarów przewożących młodzież w okresie wakacji. 

Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2013 r. 

W dniu 28 maja 2013 r. odbyła się X jubileuszowa gala Opolskiej Nagrody Jakości 

przyznawana przez kapitułę, w skład której wchodzą m.in.: Wojewoda Opolski, Marszałek 

Województwa Opolskiego, Pan Karol Cebula i przyznała Starostwu Powiatowemu w Opolu 

wyróżnienie w prestiżowym konkursie Opolska Nagroda Jakości 2012. 

Kapituła doceniła Urząd za stałe doskonalenie działań projakościowych. Tym samym Urząd 

dołączył do grona stu nagrodzonych do tej pory firm. Opolska Izba Gospodarcza - organizator 

konkursu - nagrodami jakości doceniła w tym roku szesnaście firm 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Gminy i Miasta Ozimek 

ZZP.033.77.2013.AB z dnia 23.05.2013 r. (data wpływu 23.05.2013 r.) w sprawie realizacji 

inwestycji dotyczącej modernizacji bieżni lekkoatletycznej oraz budowy boiska przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Ozimku. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 

zaproponował władzom gminy wsparcie finansowe na 2013 rok – 50.000 zł i na 2014 rok – 

150.000 zł. Propozycja nie została przyjęta przez Burmistrza Ozimka, w związku z tym środki 

zarezerwowanie w budżecie na ten cel (wstępnie 20.000 zł) wykorzystane zostaną na inne 

zadania inwestycyjne.  

Członkowie Zarządu Powiatu w wyniku dyskusji biorąc pod uwagę tymczasową 
rezygnację gminy z realizacji ww. inwestycji postanowili jednogłośnie wstrzymać dalsze 

działania w tej sprawie i zarezerwowane w budżecie na ten cel środki wykorzystać na inne 

zadania inwestycyjne. Jednocześnie uzgodniono ww. kwotę zaplanować w projekcie na 2014 

r. z przeznaczeniem na ewentualną pomoc finansową gminie. 

 

W związku z propozycją radnej Heleny Wojtasik w sprawie ponownego ogłoszenia 

konkursu na zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej, Zarząd Powiatu przeanalizował 

czas przygotowania i przeprowadzenia procedury konkursowej na realizację przedmiotowych 

zadań. Z harmonogramu przygotowanego przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i 

Sportu wynika, że ponowne ogłoszenie konkursu jest bezzasadne ponieważ termin realizacji 

zadań mógłby nastąpić w terminie od 1 października do 30 listopada bieżącego roku. 

Stowarzyszenia, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na 2013 rok, termin realizacji 

określiły na okres letni z realizacją od 2 do 7 miesięcy. 

 

W dniach od 24 czerwca 2013 r. do 29 czerwca 2013 r. Wydział Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Opolu będzie nieczynny w związku z  przeniesieniem Wydziału 

Komunikacji mieszczącego się na ulicy Książąt Opolskich 27 do głównej siedziby Starostwa 

Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29.  

Wydział Komunikacji będzie przyjmował interesantów w dniach od 25 czerwca 2013 

r. do 28 czerwca 2013 r. w siedzibie przy ulicy 1 Maja 29 w następujących sprawach: 

1.  Rejestracja samochodów zakupionych w salonach  samochodowych 

2.  Wymiana pozwoleń czasowych, których termin upływa w dniach 24.06.2013 r. do 

28.06.2013 r. na stałe dowody rejestracyjne 

3. Wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 

4. Wypełnianie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). 

 

 

 


