
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 31 października 2013 r. do 28 listopada 2013 r. 

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały 

dotyczące: 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 15 900 zł z tytułu  dotacji  

celowej otrzymanej z budżetu Wojewody która przeznaczona jest na wypłatę odszkodowania 

za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe , 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków  powiatu o kwotę 36 000 zł na mocy   

zawartego porozumienia z Gminą Tarnów Opolski  w sprawie wspólnego sfinansowania i 

realizacji zadania pn „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory 

w miejscowości Tarnów Opolski ul Klimasa ” 

- zmniejszenia  planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 1 744 zł z tytułu  

dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody która przeznaczona była na 

przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej  w roku 2013 w związku z zakończeniem  

i rozliczeniem zadania, 

 

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 opracował projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r , oraz 

wieloletnią prognozę finansową obejmującą lata 2014- 2021  którą w obowiązującym 

terminie tj. 15 listopada  br. przedłożył Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.    

 

Zarząd Powiatu w okresie objętym informacją w ramach gospodarowania 

nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:  

 

- sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przeprowadzonego  

III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości gruntowej  zabudowanej  

budynkiem pokoszarowym, w udziale wynoszącym 9386/10000 części, położonej w Opolu 

przy ul. Plebiscytowej 5.  

Przetarg na wyżej opisaną nieruchomość z ceną wywoławczą 2.750.000,- zł odbył się w dniu 

12 listopada 2013 r. i został zakończony wynikiem negatywnym, ze względu na to, iż nikt  

w wyznaczonym terminie nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu. Następny przetarg  

zostanie ogłoszony po okresie 30 dni od dnia zamknięcia poprzedniego przetargu tj. po 12 

grudnia 2013 r. 

 

- oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony na świadczenie usług w zakresie ochrony 

zdrowia na rzecz nowego podmiotu jednego pomieszczenia użytkowego o powierzchni 16,80 

m
2
, znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie - 

z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu lekarskiego. Umowa dzierżawy zostanie spisana  

z dniem 2 grudnia 2013 r. 



- dokonania za porozumieniem stron zmiany umowy dzierżawy zawartej z Opolskim Centrum 

Ratownictwa Medycznego w Opolu, w zakresie pomieszczeń znajdujących się w budynku 

przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, w związku z wystąpieniem Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Ozimku o użyczenie dodatkowych pomieszczeń dotychczas dzierżawionych 

przez Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.   

Umowa w tej sprawie zostanie spisana  z dniem 2 grudnia 2013 r. 

 

- wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Ozimku na zawarcie 4 kolejnych umów dzierżawy, 

których przedmiotem są te same nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół w Ozimku, z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat 

samochodowy, salę wykładową i na plac manewrowy, w celu prowadzenia zajęć 

teoretycznych i praktycznych kursów prawa jazdy, instalację dwóch automatów 

vendingowych oraz grunt o powierzchni 35m
2
, na którym usytuowana jest stacja 

transformatorowa. 

 

zmiany umowy o oddaniu w dzierżawę  pomieszczeń użytkowych w stanie niewykończonym 

o łącznej powierzchni 1066,50 m
2
  znajdujących  się  w  budynku  przy ulicy Częstochowskiej 

31 w Ozimku, na rzecz EMC Instytutu Medycznego SA we Wrocławiu, polegającej na 

naliczeniu od 15 listopada br. podwyższonych stawek czynszowych za pomieszczenia oddane 

do użytkowania, w związku z wnioskiem Dyrektora Szpitala św. Rocha w Ozimku 

informującym o zakończeniu remontu 7 pomieszczeń o powierzchni 117,50m
2
  

dzierżawionych w budynku szpitala.    

  
Ponadto w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego prowadził 

postępowania w sprawie: 

 

- sprzedaży na rzecz Gminy Prószków, w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3,  

znajdującego się w budynku przy ul. Pomologia 9  w Prószkowie. 

W związku z rezygnacją  najemcy powyższego lokalu mieszkalnego z kupna tego lokalu  

i zgłoszeniem przez Gminę Prószków zainteresowania zakupem w trybie bezprzetargowym 

przedmiotowego lokalu, został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie  w trybie bezprzetargowym ww. lokalu na rzecz Gminy Prószków. 

Rada Miejska w Prószkowie uchwałą z dnia 29 października br. wyraziła zgodę na nabycie 

powyższego lokalu, 

 

- sprzedaży działki nr 633/7 z karty mapy 2 o powierzchni 0,2386 ha, położonej w obrębie 

Tułowice gmina Tułowice, dotychczas pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół  

w Tułowicach, w stosunku do której Szkoła zgłosiła zbędność nieruchomości dla jednostki.  

W związku z powyższym został przygotowany  projekt uchwały Rady Powiatu  w  sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie  ww. nieruchomości w trybie przetargowym. 

 

W zakresie działalności 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: 

 

- przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii 

elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz jednostek organizacyjnych, 

- przyjęcia treści i podpisania aneksu do umowy – polisy ubezpieczeniowej, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy – polisy ubezpieczeniowej, 



- przyjęcia treści i podpisania umowy na usługę wykonania, konfiguracji i rozruchu instalacji 

telewizji użytkowej (monitoring) oraz systemu alarmowego, 

- wyłączenia Domu Dziecka w Chmielowcach z postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego. 

  

W ramach zadania inwestycyjnego związanego z adaptację budynku na siedzibę Starostwa 

Powiatowego w Opolu zakupiono i zainstalowano zasilacz awaryjny UPS dla zasilania sieci 

komputerowej oraz zakupiono i zainstalowano kurtynę powietrzną przy wejściu głównym.  

 

Powiat Opolski otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1712 O na odcinku Tarnów Opolski – Kosorowice” w wysokości 716 440,00 zł (ok. 29% 

całej inwestycji). Wsparcie pochodzi z oszczędności Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Warto przypomnieć, że jest to 

trzecia droga, która uzyskała dofinansowanie w ramach ww. programu w roku 2013. 

Wartość całkowita inwestycji: 2 444 076,35 zł. 

Dofinansowanie: 716 440,00 zł. 

Wkład Powiatu: 1 227 636,35 zł. 

Wkład Gminy Tarnów Op.: 500 000 zł. 

Inwestycja zakończona. 

 

Zakończono realizację inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – 

Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa – I etap”, która również 

otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

ETAP II w roku 2013. 

Wartość całkowita inwestycji: 1 379 498,73 zł. 

Dofinansowanie: 668 578,83 zł. 

Wkład Powiatu: 355 459,95 zł. 

Wkład Gminy Łubniany: 355 459,95 zł. 

Inwestycja zakończona. 

 

Dnia 26.11.2013 r. ukazała się ostateczna lista rankingowa inwestycji, które otrzymają 

dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II w 

roku 2014. Na zasadniczej liście znalazł się projekt „Remont drogi powiatowej nr 1344 O 

Wołczyn – Murów – DW 454 od km 16+344 do km 28+583”, który uzyskał dofinansowanie 

w wysokości 3 000 000 zł.  

Wartość całkowita inwestycji: 6 058 395 zł. 

Dofinansowanie: 3 000 000 zł. 

Wkład Powiatu: 2 758 395 zł. 

Wkład Gminy Murów: 300 000 zł. 

Inwestycja zaplanowana na rok 2014. 

 

Kontrole zewnętrzne 

 

W dniach 10 - 21 czerwca 2013 r., została przeprowadzona kontrola problemowa 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim. Zakres kontroli 

obejmował działania PINB w powiecie opolskim w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 

31.03.2013 r. w obszarze nielegalnego użytkowania obiektów budowlanych, w tym: 

planowanie i realizację działalności kontrolnej w terenie oraz prawidłowość wymierzenia kar 

z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów budowlanych.  



W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że ocenia się pozytywnie z 

uchybieniami działania organu w zakresie planowania i realizacji działalności kontrolnej. 

Zalecenia pokontrolne z dnia 16.10.2013 r.: każdorazowe dokumentowanie faktu 

wykonania czynności kontrolnych w obszarze legalności przystąpienia do użytkowania 

obiektu budowlanego.  

Powiat Opolski wystąpienie pokontrolne otrzymał 12 listopada 2013 r. w ramach 

współdziałania obejmującego wymianę informacji o wynikach kontroli, celem zapoznania się 

i ewentualnego wykorzystania w swojej działalności. 

 


