
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 19 grudnia 2013 r. do 5 lutego 2014 r. 

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące 

zwiększenia planowanych dochodów powiatu o kwotę 195.691 zł z tytułu otrzymanej 

z Ministerstwa Finansów rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

jako środków na uzupełnienie dochodów powiatu dotyczy powiatów, które w 2012 roku 

otrzymywały dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z zakresu 

domów pomocy społecznej, 

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  otrzymał pozytywną opinię  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opolskiego.  

 

W okresie objętym informacją Zarząd Powiatu Opolskiego w sprawach 

gospodarowania nieruchomościami,   stanowiącymi   własność   Powiatu   Opolskiego  nabył 

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

drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w miejscowości Rutki  

i Gracze gmina Niemodlin 12 działek o łącznej powierzchni 2,0680 ha,  stanowiących 

dotychczas własność osób fizycznych i prawnych oraz Gminy Niemodlin za odszkodowaniem 

dla byłych właścicieli.    

W okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego:  

- ogłosił IV przetarg ustny nieograniczony 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  2.500.000,00 zł. 

Przetarg odbędzie się dnia 4 marca 2014 r. przy zachowaniu dwumiesięcznego okresu 

wywieszenia ogłoszenia.  

 

- przeznaczył do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym działkę o pow. 0,0013 ha, położoną  
w obrębie Kępa gmina Łubniany, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu  

poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości z ceną 1.600,00 zł, 

 

- przeznaczył do dzierżawy: nieruchomość rolną położoną w Prószkowie  

o powierzchni 0,6672 ha, powyższa nieruchomość na chwilę obecną pozostaje  

w dzierżawie rolnika z Prószkowa, do dnia 28 lutego 2014 r. oraz jedno pomieszczenie  

o powierzchni 21,80 m
2
, znajdujące się w budynku przy ulicy Częstochowskiej 31  

w Ozimku z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych lub wykonywanie  

w nich usług innych niż medyczne  niezwiązanych ze świadczeniami zdrowotnymi, 

 

- ustalił w protokole rokowań warunki sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy 

Prószków lokalu  mieszkalnego nr 3, znajdującego się w budynku przy ul. Pomologia 9  



w Prószkowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz  udziałami w prawie własności 

działki 1127 z karty mapy 8 o powierzchni 0,4010 ha.   

Cena nabycia ww. nieruchomości wynosi 53.505,- zł po zastosowaniu 50% ustawowej 

bonifikaty od ustalonej ceny, ze względu na wpis nieruchomości do rejestru zabytków. 

Protokół rokowań został przesłany Gminie Prószków do podpisania,  

 

- zwaloryzował czynsze dzierżawne dla 42 dzierżawców lokali użytkowych, znajdujących się 
w budynkach stanowiących własność Powiatu, położonych w Ozimku przy ul. 

Częstochowskiej 31, w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5, w Niemodlinie przy ul. Wojska 

Polskiego 5 i przy ul. Zamkowej  oraz na grunt pod kioskami handlowymi w Opolu o wartość 
wskaźnika waloryzacji za 2013 r. ogłoszonego  przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Ponadto w związku ze zmianą kosztów utrzymania  budynku przy ul. Wojska 

Polskiego 5 w Niemodlinie  została  zmieniona opłata  dla 13 dzierżawców, z tytułu 

partycypowania w  kosztach eksploatacyjnych utrzymania tego budynku, 

 

- wydłużył dla EMC Instytutu Medycznego S.A. we Wrocławiu na następne  

12 miesięcy okres obowiązywania obniżonej stawki czynszu dzierżawnego oraz obniżonej 

opłaty z tytułu partycypowania w kosztach eksploatacyjnych utrzymania budynku  przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku - na  pomieszczenia użytkowe  stanowiące własność Powiatu 

Opolskiego o powierzchni 949 m
2
 będące w stanie niewykończonym, oddane w dzierżawę na 

cele  medyczne. 

EMC Instytut Medyczny  S.A.  we Wrocławiu  w dniu  15 listopada 2013r. zakończył  remont 

i oddał do użytku 7 pomieszczeń o łącznej powierzchni 117,50m
2
, które  wykorzystywane są 

obecnie jako sala bloczkowa, sala materacowa oraz pokój masażu. 

Wydłużenie okresu obowiązywania obniżonej stawki czynszu oraz obniżonej opłaty 

z tytułu partycypowania w kosztach eksploatacyjnych utrzymania budynku dla pozostałych 

pomieszczeń o powierzchni 949 m
2 

(znajdują się w stanie niewykończonym), następuje  

z uwagi na przedłużenie  się terminu zakończenia prac budowlanych.   

 

- ponownie wystąpił do Prezydenta Opola o nieodpłatne nabycie w formie darowizny na cele 

publiczne przez Powiat Opolski  nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych  

w Opolu przy ul. 1 Maja 29, stanowiących siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu 

oznaczonych numerami działek 13/4 13/7, 13/9 z km. 53 o łącznej pow. 0,0730 ha. Powiat 

Opolski jest użytkownikiem wieczystym ww. nieruchomości gruntowych oraz  właścicielem 

budynków znajdujących się na tych działkach,  

 

- oddał w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz 2 osób fizycznych trzy pomieszczenia użytkowe  

o łącznej powierzchni 50,60 m
2
 znajdujące się na parterze budynku przy ul. Wojska Polskiego 

5 w Niemodlinie, z przeznaczeniem na prowadzenie biura zarządcy nieruchomości oraz 

gabinetu kosmetycznego - umowy dzierżawy zostały zawarte w styczniu 2014 r. 

 

- wyraził zgody jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej Powiatu 

Opolskiego: Zespołowi Szkół w Tułowicach na nieodpłatne udostępnianie  

w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014, basenu uczniom klas I-III Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach oraz Zespołowi Szkół  im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie na zawarcie kolejnych umów najmu z firmą „Delektomaty” na 

powierzchnię użytkową 1,00m
2
  pod automat z produktami pakowanymi typu Solid 10 oraz  

z Miejskim Klubem Sportowym „Sokół” w Niemodlinie na siłownię, znajdujące się  
w budynku  szkoły.  



W sprawie przebiegu realizacji prac scaleniowych gruntów położonych  

w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie 

Biadacz gmina Łubniany Starosta Opolski w dniu 9.12.2013 r. wydał postanowienie nr 

GK.PP.6017-3/10 o ponownym wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych 

w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie 

Biadacz gmina Łubniany, które zostało odczytane na zebraniu uczestników w dniu 7 stycznia 

2014 r. 

Na tablicach ogłoszeń w sołectwach Świerkle, Brzezie, Dobrzeń Wielki  

i Biadacz oraz tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin Łubniany i Dobrzeń Wielki a także na 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu, postanowienie 

zostało wywieszone w dniach od 8.01.2014 r. do 21.01.2014 r. zatem termin do złożenia 

zażalenia liczony od dnia 22 stycznia 2014 r. minął w dniu 28 stycznia 2014 r.  

Na powyższe postanowienie wpłynęły 2 zażalenia złożone przez uczestników scalenia, 

które zostały przekazane wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do ich rozpatrzenia do 

Wojewody Opolskiego jako organu II instancji. 

 

W ramach zadań oświatowych:  

  W dniu 19 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwały  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania: 

a)  konserwacji i restauracji ambony i chrzcielnicy określonego umową  
Nr OK.411.6.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Szczepana w Brynicy. 

b) konserwacji i restauracji malowideł ściennych określonego umową  
Nr OK.411.4.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  

w Niemodlinie. 

  W dniu 27 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwałę  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania: 

a) zadania publicznego określonego umową Nr OK.524.12.2013 z dnia 26 sierpnia                    

2013 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Fundacją PRO-LEGE w Opolu.  

b) konserwacji i restauracji obrazu sztalugowego na płótnie „Koronacja Matki Boskiej”   

określonego umową Nr OK.411.3.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach 

Wielkich. 

  W dniu 8 stycznia br. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2014. Ostateczny termin 

składania ofert minął 3 lutego 2014 r. Na konkurs wpłynęło 17 ofert, w tym  

9 z dziedziny kultury i sztuki i 8 z dziedziny kultury fizycznej i sportu. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi do 20 marca 2014 r.                        

  W dniu 17 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął następujące uchwały  

w sprawie: 

a)  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego umową 
Nr OK.524.7.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Sukces” w Komprachcicach.  

b) przekazania sprawozdania zbiorczego z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli w roku 2013.  

Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 14.696,01zł pomiędzy 

jednostki prowadzone przez Powiat Opolski u nauczycieli stażystów przedstawiał się 
następująco: 



- Zespół Szkół w Ozimku otrzymał 1.019,01 zł,                                

- Zespół Szkół w Tułowicach 1.096,32 zł,                                       

- Zespół Szkół w Chróścinie 61,81zł,                                           

- Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 8.667,11 zł,  

- Zespół Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM 

w Suchym Borze 3.851,75 zł.  

c) przedstawienia Radzie Powiatu Opolskiego sprawozdania z realizacji Programu opieki 

nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2012 r. do 2013 

r.                                           

W dniu 23 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął następujące uchwały  

w sprawie: 

a) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

w roku 2014. Na realizację form doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatu 

Opolskiego na rok 2014 przeznacza się środki finansowe wyodrębnione w budżecie 

stanowiące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli co daje kwotę 67.415,00 zł. Z kwoty tej wyodrębnia się: 
- 35% co stanowi kwotę 23.596,00 zł i przeznacza na finansowanie zadań dotyczących 

organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach Powiatu Opolskiego; 

- 45% co stanowi kwotę 30.336,00 zł i pozostaje do dyspozycji dyrektorów poszczególnych 

szkół i poradni; 

- 20% co stanowi kwotę 13.483,00 zł pozostawia się do dyspozycji organu prowadzącego na 

organizację konferencji i szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli prowadzonych szkół  

i placówek. 

b) w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Termin składania ofert upływa z dniem 

30 marca br. 

 

W styczniu ogłoszono przetarg nieograniczony na montaż instalacji pomp ciepła  

w Zespole Szkół w Tułowicach w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji  

w jednostkach organizacyjnych Powiatu opolskiego – II etap, - zakończenie projektu zgodnie 

z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie ma nastąpić do końca czerwca 2014 r. 

Powiat Opolski we wrześniu 2013 r. złożył do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

wniosek na zadanie pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości 

mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” w dniu 20 grudnia 

2013 r. ogłoszono listę rankingową. Powiat Opolski zarekomendowany został przez komisję 
oceniającą wniosku o dofinansowanie. 

W chwili obecnej trwa procedura uzupełniania wniosku o dofinansowanie zgodnie  

z wytycznymi oceniających projekt. Celem projektu jest: poprawa skuteczności świadczenia 

elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą 
Profilu Zaufanego. Całkowita wartość projektu: 4.154.600 zł. W projekcie udział bierze 16 

jednostek. Powiat Opolski jest Liderem Projektu. Dofinansowanie 3.531.410 zł, wkład własny 

niefinansowy Beneficjentów 623.190 zł (osobowy, udział pracowników w szkoleniu). 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie patronatu Starosty Opolskiego:  

- XV Jubileuszowy Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść Dębu” – Dąbrowa 2014, 

- II Mistrzostwa Śląska Szkół Średnich o Profilu Wojskowym w Zespole Szkół  

w Tułowicach,  

- XI Wiosenne Biegi Przełajowe „Podium” w Kup, 



- Powiatowy Festiwal Piosenki z Serduszkiem w Domu Kultury w Tułowicach,  

- Konkurs Kroszonkarski - Sołectwo Luboszyce. 

 

Zarząd Powiatu podpisał umowę dotyczącą współpracy z Radiem PLUS na rok 2014. 

Informacje z Powiatu Opolskiego są emitowane dwa razy dziennie w audycji Bliżej 

Samorządu oraz  w ośmiu audycjach – debatach samorządowych.  

 

W zakresie działalności dotyczącej administrowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Powiatu Opolskiego i wynajmowanymi na cele Starostwa Powiatowego oraz w 

zakresie gospodarowania majątkiem ruchomym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały 

w sprawie: 

- przyjęcia treści i podpisania umowy licencyjno-aktualizacyjnej na korzystanie z serwisu 

prawnego LEX, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy na ochronę osób i mienia w ramach zamówienia   

uzupełniającego, 

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

na ochronę osób i mienia, 

- przyjęcia treści wzoru umowy dostawy materiałów i akcesoriów biurowych, 

- podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej, 

- przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa, 

- powołania Komisji Przetargowej i wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy serwisowej na programy Płace i Kadry Plus  

z modułem Kasa/Bank, Płatni i e-PFRON, 

- przyjęcia wzoru treści porozumienia w sprawie realizacji i współfinansowania 

opomiarowania  budynków w szpitalu św. Rocha w Ozimku, 

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

na dostawę sprzętu komputerowego, 

- podpisania umowy na usługi ochrony osób i mienia, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

 

W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto i zakończono przetarg na dostawę energii 

elektrycznej dla Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego. Cena energii uzyskana w wyniku przetargu jest niższa od dotychczas 

obowiązujących. 

 

 
 


