
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  29 listopada do 19 grudnia 2013 r. 
  

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego    

 

1) przeznaczył do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gminy Prószków lokal  mieszkalny nr 

3 znajdujący się  w  budynku przy ul. Pomologia 9  w Prószkowie  wraz z udziałem 

970/10.000 części  wspólnej budynku i w prawie własności działki  nr 1127 z km. 8 o 

powierzchni 0,4010 ha obręb Prószków.   

 

2) oddał w   użyczenie na czas nieoznaczony dwa dodatkowe pomieszczenia  znajdujące się w 

budynku szpitala w Ozimku, na rzecz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ozimku, z 

przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.  

 
2.  Ponadto w  okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego  : 

 
1) zawarł umowę z nowym podmiotem  na dzierżawę 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.   

 

2) zawarł aneks do umowy dzierżawy   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.   

  

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 
- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 496 206 zł z tytułu  

dotacji  celowej otrzymanej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań w 

ramach programu  wieloletniego pn „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II 

Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój” tj na  przebudowę drogi powiatowej  Ozimek 

Przywory na odc Tarnów Opolski -  Kosorowice 

- zwiększenia  planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 348 800 zł z tytułu  

dotacji  celowej otrzymanej z budżetu Wojewody która przeznaczona jest na bieżącą 
działalność domów pomocy społecznej w celu prawidłowej  realizację zadań  
- zwiększenia  planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 1 256 zł z tytułu  dotacji  

celowej otrzymanej z budżetu Wojewody która przeznaczona jest na zapłatę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych 

na terenie naszego Powiatu, 

 

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 



Zarząd Powiatu Opolskiego  w dniu 18 grudnia 2013 otrzymał pozytywną opinię  Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie   projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r , 

oraz wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2014- 2021 .  

 

 

W ramach zadań oświatowych:  
 

Na podstawie złożonego do Ministerstwa Edukacji Narodowej Wniosku o zwiększeniu części 

oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą 
odpraw dla zwalnianych nauczycieli (podstawa prawna zwolnienia – art. 20 i 88 ustawy Karta 

Nauczyciela) Minister Finansów przyznał dofinansowanie w wysokości 93,139,-zł.  

W dniu 16 grudnia br. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

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

określonego umową Nr OK.524.10.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Klubem Żużlowym „Kolejarz” Opole. 

 

W grudniu zakończono realizację zadania pn. „Pomóż to proste …” w ramach Rządowego 

Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”  

w ramach którego od marca do grudnia 2013 r.  przeprowadzono wspólnie z Partnerami  

tj. Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komendą Miejską Policji  

w Opolu następujące działania: 

- organizacja warsztatów szkoleniowych związanych z szeroko rozumianym 

bezpieczeństwem dla młodzieży szkolnej, w tym w szczególności  w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych, 

- organizacja pokazów w zakresie prawidłowego zachowania się podczas wypadków 

drogowych w tym w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

- 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”, 

 - zakup zestawów do udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej dla jednostek 

ochrony przeciwpożarowej (6 zestawów), 

- organizacja szkolenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa 

drogowego, 

 - zakup tablicy interaktywnej dla KM PSP w Opolu, która będzie wykorzystana do szkolenia 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i młodzieży podczas warsztatów, 

- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy dla strażaków 

Ochotniczych Straży Pożarnych (90 strażaków z terenu powiatu opolskiego), 

- zakup testów narkotykowych dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu (32 narkotesty), 

- kontrola stanu technicznego autokarów przewożących młodzież w okresie wakacji. 

W grudniu zostały zakończone zaplanowane prace w Zespole Szkół w Prószkowie w ramach 

projektu „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego – 

II etap” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego 

na lata 2007 – 2013 tj. wykonanie pomp ciepła. Prace zaplanowane na 2013 r. zostały 

wykonane zgodnie z umową o dofinansowanie. Oprócz prac w Zespole Szkół w Prószkowie 

wykonano prace w Domu Pomocy Społecznej dotyczące montażu kolektorów słonecznych. 

W 2014 r. w ramach projektu realizowane będą prace w Zespole Szkół w Tułowicach 

polegające na montażu pomp ciepła.  



 

W dniach 5-6 września 2013 r. oraz 9-11 września 2013 r. Oddział Opolski Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadził kontrolę w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w zakresie wykorzystania środków finansowych PFRON 

przekazanych w 2012 r. Samorządowi Powiatowemu w Opolu według algorytmu  

i wydatkowanych na realizację następujących zadań 
• dofinasowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

• dofinasowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się  
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

• dofinasowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. 

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 22 listopada 2013 r. wystąpiono do Starosty 

Opolskiego z zaleceniami pokontrolnymi w których stwierdzono nieprawidłowości i wnoszę 
m .in. o: 

- ścisłe przestrzeganie zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1190), 

- ścisłe przestrzeganie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 63 poz. 587 z późn. zm.). 

- ścisłe przestrzeganie zapisów umów do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarte z wnioskodawcami. 

Zalecenia zostały wykonane i pismem w dniu 18.12.2013 r. poinformowano Zarząd 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie za 

pośrednictwem Oddziału opolskiego PFRON. 

 

W związku z wykonaniem porozumienia z dnia 09.07.2013 r., dotyczącego 

współpracy w zakresie udostępnienia Modułu SDI, dostarczonego w ramach projektu 

„Geoportal 2” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POIG.07.01.00-00-

010/0900 7 Osi POIG, zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Starostą Opolskim 

udzielono Staroście Opolskiemu: 

1. licencji umożliwiającej jednoczesne korzystanie z oprogramowania standardowego, 

czyli GeoMedia Professional 6.1 z Geontegrator 3.4 na 9 stacjach roboczych, 

2. licencji na korzystanie z oprogramowania GeoMedia WebMap Professional 6.1, 

GeoMedia SDI Pro 6.1, GeoMedia SDI Portal 6.1, umożliwiającej zainstalowanie tego 

oprogramowania na dwóch serwerach oraz udostępnienie funkcjonalności 

oprogramowania za pomocą tych serwerów nieograniczonej liczbie użytkowników. 

Uprawnienia Starosty Opolskiego, wynikające z licencji są tożsame z uprawnieniami 

Użytkownika określonymi w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego, stanowiącej 

załącznik do pisma otrzymanego od Głównego Geodety Kraju. 
 

 Dnia 09.12.2013 roku zostało wydane postanowienie o wszczęciu postępowania 

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

Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany.  Na dzień 7.01.2014r o godz. 17.00 

w świetlicy wiejskiej w Świerklach  został wyznaczony termin zebrania mieszkańców – 

uczestników scalenia, związany z odczytaniem postanowienie dotyczącego ponownego 

wszczęcia postępowania scaleniowego. O powyższym zostali poinformowani Urząd Gminy 



Dobrzeń Wielki, Urząd Gminy Łubniany, oraz Sołtysi wsi Świerkle, Dobrzeń Wielki, Brzezie 

i Biadacz celem wywieszenia zawiadomienia na tablicach ogłoszeń urzędów gmin i tablicach 

ogłoszeń na terenie wsi objętych scaleniem na okres 14 dni przed terminem wyznaczonego 

zebrania, ponadto powyższą informację otrzymali: Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, GPOiW Gospodarstwo 

Ogrodnicze T. Mularski. Powyższe zawiadomienia zostały wysłane do wszystkich osób 

wymienionych wyżej w dniu 12.12.2013r.  

 W dniu 7.01.2014r  zostanie odczytane postanowienie o wszczęciu  postępowania 

scaleniowego wobec czego stronom obecnym na zebraniu będzie przysługiwało zażalenie          

w terminie 7 dni (czyli do 14.01.21014r) od odczytania postanowienia, natomiast dla 

pozostałych stron nieobecnych na zebraniu niniejsze postanowienie zostanie wywieszone na 

w/w tablicach ogłoszeń na okres 14 dni. Z chwilą upływu 14 dniowego terminu wywieszenia 

postanowienia, postanowienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia               

(tj. 22.01.2014r) i od tego terminu będzie przysługiwał termin 7 dniowy na złożenie zażalenia 

dla wszystkich pozostałych uczestników nieobecnych na zebraniu (do 29.01.2014).  

 
W grudniu br. Starosta Opolski  zakończył prace związane z :  

 
a) modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków  oraz założeniem ewidencji 

budynków dla gminy Niemodlin oraz Popielów – łącznie 37 obrębów, 

 

b)  aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie  działek 

ewidencyjnych  nr : 197, 180, 181, 201,757/198, 883/193, 1221/193, 1220/193, 

1503/194, 1504/194  km. 8,własnością Jana Mikula, położonych w granicach obrębu 

Stare Budkowice w gminie Murów na podstawie  §56 pkt.1 oraz § 47 ust.3 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Przeprowadzone postępowanie  

umożliwi  wydanie decyzji administracyjnej . 

 

 W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd  podjął uchwały w sprawie: 
 

- zmiany treści procedur trybu postępowania w zakresie zamówień publicznych   

  odnoszące się do treści załączników, 

- zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia oraz przyjęcia treści umowy   

  na ochronę osób i mienia, 

- zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz przyjęcia 

treści  

  umowy na dostawę energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz jego    

  wybranych jednostek organizacyjnych, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy na konserwację urządzeń dźwigowych. 

  

   W ramach zadania inwestycyjnego związanego z adaptacją budynku na siedzibę Starostwa 

Powiatowego w Opolu wykonano montaż systemu alarmowego oraz telewizji dozorowej. 

 

 

 

 

 



 

 

 


