
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  26 września do 31 października 2013 r. 

  

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  : 

 

Powiat Opolski  nabył: 

 

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

13.2472 ha  położony w obrębach Sarny Wielkie, Gracze, Molestowice, Góra i Rogi, gmina  

Niemodlin, stanowiący dotychczas własność Skarbu Państwa, zajęty pod drogę  powiatową,  

2) z mocy prawa w drodze decyzji Starosty Opolskiego zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,  w miejscowości Brzezie gmina Dobrzeń 

Wielki 5  działek o łącznej powierzchni 0,0290 ha,  stanowiących   dotychczas własność osób 

fizycznych i prawnych,  za odszkodowaniem  dla byłych właścicieli,  

3) w drodze aktu notarialnego nieodpłatnie  od Agencji Nieruchomości Rolnych,  prawo 

własności nieruchomości gruntowej  o powierzchni 0,0190 ha  położonej  w  obrębie  

Krasiejów  gmina Ozimek,  z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego  wchodzącego 

w skład drogi powiatowej nr  1713 O. 

  

W dniu 8 października Powiat zbył  na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dzierżawcy lokal  użytkowy o powierzchni 16,54m
2
,  znajdujący się  w budynku przy ul. 

Ciepielowickiej 13 w Dąbrowie, w którym świadczone są przez dzierżawcę usługi medyczne 

w zakresie stomatologii  - za cenę   20.742,08 zł brutto.  

  

W powyższym okresie Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:  
 

1) wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym Powiatu Opolskiego na zawarcie umów 
dzierżawy, najmu  i użyczenia z dotychczasowymi dzierżawcami oraz z nowymi podmiotami: 

 - Zespołowi Szkół im. Bolesława Chrobrego  w Niemodlinie  na salę gimnastyczną,   

   z przeznaczeniem na zajęcia ruchowe emerytów oraz na  grę w piłkę siatkową i na sekcję   

   ćwiczeń Pań ,   

- Zespołowi Szkół   w Tułowicach    udostępnianie   basenu   żołnierzom  91 batalionu  

   logistycznego Jednostki  Wojskowej  w Komprachcicach, 

-  Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu  na    nieruchomości   gruntowe  położone w  

   obrębie Krzanowice gmina Dobrzeń Wielki, z  przeznaczeniem  do wykorzystania na   

   poszerzenie placu manewrowego przy stacji benzynowej ww. Spółki.    

 

2) oddania w użyczenie na czas nieoznaczony  pomieszczeń użytkowych o łącznej 

powierzchni 66,58m
2
, znajdujących się  w budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu,   

na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, z przeznaczeniem na działalność  

statutową  tej jednostki. 

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 16 600 zł z tytułu  dotacji  

celowej otrzymanej z budżetu Wojewody, która przeznaczona jest na realizację zadań 

zespołów orzekania o niepełnosprawności,  



- przeniesienia planowanych dochodów i wydatków bieżących  na zwiększenie planowanych 

dochodów i wydatków  majątkowych  kwoty   547 zł  z tytułu  dotacji  celowej otrzymanej 

z budżetu Wojewody przeznaczonej  na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i 

nieruchomościami, 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków  powiatu o kwotę 219 699 zł z tytułu  

dotacji  celowej otrzymanej z budżetu Wojewody która przeznaczona jest na realizację zadań 

inwestycyjnych w ramach wieloletniego programu pn „Narodowy program przebudowy dróg 

lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój”, 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 4 800 zł z tytułu  dotacji  

celowej otrzymanej z budżetu Wojewody, która przeznaczona jest na wypłatę dodatków dla 

pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy  realizujących pracę 

socjalną w środowisku w roku 2013, 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej  otrzymanej 

z budżetu Wojewody o kwotę 24.300 zł z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej na 

działalność bieżącą w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu,  

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 4 481 zł z tytułu  dotacji  

celowej otrzymanej z budżetu Wojewody  przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na 

ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących  zadania z zakresu administracji 

rządowej, w związku z podniesieniem od dnia  1 lutego  2012 roku wysokości składki 

rentowej, 

 

W ślad za ww. zmianami dokonano zmian  w następujących zadaniach inwestycyjnych: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 na odcinku Tarnów Opolski - Kosorowice” 

zwiększono planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 220 234 zł, 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole-Łubniany na od. od km 0+128 km do km 

0+ 825 w miejscowości  Kępa –I etap” ” zmniejszono planowane nakłady inwestycyjne o 

kwotę 535  zł, 

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Nabycie przez Skarb Państwa – 

Starostę Opolskiego nieruchomości w drodze zamiany” i wprowadzono wydatki w wysokości 

547 zł. 

Ponadto  na bieżąco Uchwałami Zarządu: 

 - dokonywano  przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej i grupami wydatków w oparciu o wnioski otrzymane z poszczególnych jednostek 

organizacyjnych powiatu  oraz  Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Opolu w 

celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań, 

-  na bieżąco Uchwałami Zarządu są aktualizowane plany finansowe Starostwa Powiatowego 

w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu 

Jednocześnie Zarząd Powiatu  jest w trakcie opracowywania projektu budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2014 r., oraz wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2014- 2021, 

którą w terminie do  dnia 15 listopada  br przedłoży wszystkim komisjom Rady Powiatu oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania .    

 

 

W ramach zadań oświatowych:  

1) W dniu 23 września br. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę w sprawie 

powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim oraz trybu jej 

prac. Posiedzenie komisji odbyło się 7 października br. w Starostwie Powiatowym w Opolu. 

Członkowie Komisji zweryfikowali (pod względem merytorycznym i formalnym) wnioski o 



przyznanie stypendium, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/197/13 Rady Powiatu Opolskiego z 

dnia 16 maja br. w sprawie: utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci     

i młodzieży w Powiecie Opolskim oraz Uchwałą nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 16 maja br. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom                           

i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalania form i zakresu tej pomocy oraz trybu 

postępowania. Do Zarządu Powiatu Opolskiego wpłynęło 39 wniosków z czego Komisja 

pozytywnie zaopiniowała 29 wniosków.  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął w 9 października br. Uchwałę w sprawie przyznania 

stypendium w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci                            i 

młodzieży w Powiecie Opolskim. Stypendia przyznano: 

� 10 uczniom Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, z czego 6  to uczniowie 

gimnazjum , 4 to licealiści 

� 4 uczniom gimnazjum Zespołu  Szkół w Ozimku  

� 12 uczniom Zespół Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie, z czego 1 uczennicy z 

liceum i 11 uczniom z gimnazjum 

� 3 uczniom  Technikum  Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach. 

 

Ponadto, Uchwałą nr 1057/13 z dnia  9 października Zarząd Powiatu Opolskiego upoważnił, 

dyrektorów szkół do podpisania w imieniu Powiatu Opolskiego umów stypendialnych. Po 

podpisaniu umów, wszystkim stypendystom wypłacono należną kwotę stypendium. 

2)  W dniu 26 września br.  Zarząd Powiatu Opolskiego, na wniosek dyrektora Zespołu 

Szkół w Tułowicach, podjął uchwałę w sprawie zwolnienia uczennicy Publicznego 

Technikum Leśnego w Tułowicach z opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół w 

Tułowicach, z uwagi na bardzo trudną sytuację materialną jej rodziny. 

3)  W dniu 9 października 2013r. Zarząd Powiatu Opolskiego na wniosek nauczyciela 

Zespołu Szkół w Chróścinie, podjął Uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

do przeprowadzania egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień 

nauczyciela mianowanego. Nauczyciel pomyślnie zdał egzamin w dniu 11 października i 

uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. 

4) W dniu 17 października br. zorganizowano z okazji Powiatowego Dania Edukacji 

konferencję pn. „Rola szkoły w budowaniu kapitału społecznego” podczas której , za 

szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, nauczyciele odebrali Nagrodę Starosty 

Opolskiego ( 16 nagród  ) i  nagrodę dyrektora szkoły/ placówki ( 61 nagród). 

5) W dniu 21 października br. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwałę                      

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Opolskiego informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 

6) W dniu 21 października br. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu:  kultury fizycznej i 

sportu określonego umową nr OK.524.5.2013 z dnia 29 maja 2013 r. pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowym Zespołów Sportowych oraz 

7) Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z 

zakresu:  kultury i promocji Powiatu określonego w porozumieniu z dnia 23 lipca br. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Dobrzeń Wielki.  

8) W dniu 21 października br. Zarząd Powiatu Opolskiego, na wniosek dyrektora 

Zespołu Szkół w Tułowicach, podjął uchwałę w sprawie zwolnienia ucznia Publicznego 

Technikum Leśnego w Tułowicach z opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół w 

Tułowicach, z uwagi na bardzo trudną sytuację materialną jego rodziny. 

 



W dniach od 14 do 18 października 2013 r. na zaproszenie Starosty Opolskiego zawitali 

przedstawiciele Powiatu Dolina (Ukraina). Delegacja zwiedziła najładniejsze zakątki powiatu, 

między innymi JuraPark w Krasiejowie , w Zespole Szkół w Ozimku poznali zasady 

korzystania z opolskiej eSzkoły  natomiast w  Poradni  Psychologiczno - Pedagogiczna w 

Ozimku zaznajomili się z ofertą pomocy dzieciom od diagnozy przez doradztwo, terapię, 

profilaktykę aż po neuroterapię. Na zakończenie wizyty goście wzięli udział w konferencji 

poświęconej procesowi budowania kapitału społecznego i jego złożoność ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsca szkoły w tym zadaniu, zorganizowanej w związku z Dniem Edukacji 

Narodowej.  

 

 

 W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd  podjął uchwały w sprawie: 

 

- przyjęcia treści i podpisania umowy o konserwację i serwis techniczny instalacji     

  systemu alarmowego, p-poż i monitoringu    

- przyjęcia treści i podpisania umowy aktualizacyjnej dla programu Kadry 

 

 


