
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  6 lutego do 20 marca 2014 r. 
  

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym   

 

Powiat Opolski nabył z mocy prawa  w drodze decyzji Wojewody Opolskiego trzy działki o 

łącznej powierzchni  0,0182 ha, położone w obrębie Raszowa gmina Tarnów Opolski,  

stanowiące   dotychczas własność osoby fizycznej,   zajęte pod drogę  powiatową.   

 

Zarząd Powiatu Opolskiego zbył: 
1) w trybie bezprzetargowym na rzecz  Gminy Prószków  lokal  mieszkalny nr 3, znajdujący  

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

oraz  udziałami w prawie własności działki 1127  - za cenę  54.037,98- zł – po zastosowaniu 

50% ustawowej bonifikaty od ustalonej ceny, ze względu na wpis nieruchomości do rejestru 

zabytków.  

2) w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej grunt o powierzchni 0,0013 ha 

położony w obrębie Kępa gmina Łubniany - niezbędny do poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej - za cenę 1968,00 zł. 

  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:  
1) sporządzenia  i podania  do  publicznej  wiadomości   informacji  o  wyniku 

przeprowadzonego    IV przetargu  ustnego  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości   

zabudowanej  budynkiem pokoszarowym  położonej  w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5. 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt w oznaczonym 

terminie nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.   

2)  przeznaczenia  do dzierżawy jednego pomieszczenia  znajdującego  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,   
3)  oddania w dzierżawę   2 pomieszczeń   znajdujących  się  w budynku  przy ulicy  

Częstochowskiej 31 w Ozimku - z przeznaczeniem na  prowadzenie Laboratorium 

Medycznego  oraz  na prowadzenie sklepu z zaopatrzeniem medycznym, 

4) oddania w dzierżawę gruntu   w Prószkowie – z przeznaczeniem do użytkowania 

rolniczego. 

  
W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 
 

- zwiększenia planowanych dochodów  powiatu o kwotę 3 500 zł z tytułu  dotacji celowej na 

zadania z zakresu administracji rządowej otrzymanej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem 

na zakup laptopa dla potrzeb komisji  przeprowadzającej kwalifikację  wojskową,  

 

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 trwają prace Zarządu Powiatu Opolskiego nad  opracowaniem sprawozdania z 

wykonania budżetu powiatu za 2013 rok, które wraz z informacją o stanie zostanie 

przedłożone  państwu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie do 31 marca br 

 
W ramach zadań oświatowych:  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwały w sprawie: 

1) zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 14 października 2002r. w sprawie 

organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach Powiatu Opolskiego 

2) osób wyznaczonych do podpisywania umów wraz z załącznikami w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

3) powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki 

oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2014 

4) zawarcia Umowy o dofinansowanie projektów pn. „Wiedza – paszportem w 

przyszłość – edycja II” oraz  Omnibus Powiatu Opolskiego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane są w okresie od 01.02.2014r. 

do 28.02.2015r.(Paszport) oraz od 01.03.2014r. do 28.02.2015r. (Omnibus). 

Głównym celem pierwszego Projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 

uczniów w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół w 

Tułowicach poprzez stworzenie odpowiednich warunków  i organizację 

dodatkowych zajęć z: j. polskiego ,fizyki, chemii, historii i WOS, j. niemieckiego,                      

j. angielskiego, technik informatycznych, matematyki, biologii, geografii oraz z 

podstaw przedsiębiorczości Dodatkowo w ramach zajęć zorganizowane zostaną 

wyjazdy do ciekawych miejsc. Natomiast celem drugiego Projektu (Omnibus) 

będzie rozwój kompetencji kluczowych u uczniów w Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Ozimku oraz Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Niemodlinie poprzez stworzenie 

odpowiednich warunków i organizację dodatkowych zajęć i kółek z: j. polskiego 

,j. angielskiego, j. niemieckiego,  matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, 

historii i wos. Kontynuacją zajęć  będą liczne wyjazdy edukacyjne 

5) Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wiedza - paszportem w 

przyszłość – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

6) zatwierdzenia protokołu komisji konkursowej na wspieranie zadań z zakresu 

kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2014. 

 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 18 ofert z tego : 
 

Z dziedziny kultury fizycznej i sportu na 8 złożonych ofert o łącznej kwocie 30.800 

wszystkie otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.     
W związku z powyższym przyznano dotację na wspieranie zadań publicznych z zakresu 

kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 15.000 zł następującym oferentom: 

 

Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim nazwa 

zadania - Olimpiada przez sport do kultury , wysokość dofinansowania 2.500,00zł. 



Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespoły Sportowe nazwa zadania - Otwarte 

Wiosenne Biegi Przełajowe, wysokość dofinansowania 1.500,00zł. 

Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych nazwa zadania -  

Igrzyska LZS, wysokość dofinansowania 2.500,00zł. 

Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych nazwa zadania - XVIII 

Wyścig Kolarski - Memoriał Joachima Halupczoka, wysokość dofinansowania 

2.500,00zł. 
Akademii Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice nazwa zadania - Poprawa 

jakości uprawiania sportu przez mieszkańców powiatu opolskiego, wysokość 

dofinansowania 3.000,00zł. 

Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "VICTORIA - Domecko" nazwa 

zadania - Wojewódzki Turniej Dzieci i Żaków w Badmintona "II Memoriał 

Mariana Krasowskiego", wysokość dofinansowania 1.000,00zł. 

Klubowi Sportowemu Małapanew "Ozimek" nazwa zadania -  "Z boisk Powiatu 

Opolskiego na stadiony Ekstraklasy", wysokość dofinansowania 1.000,00zł. 

Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "SUKCES" nazwa zadania - 

Turniej Dziewcząt "Siatkarska Jesień Komprachcice 2014", wysokość 

dofinansowania 1.000,00zł. 

 

Z dziedziny kultury i sztuki na 10 złożonych ofert, 7 ofert na łączną kwotę 69 389 , 00 zł 

otrzymało pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, natomiast 3 oferty otrzymały 

ocenę negatywną.   
W związku z powyższym na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki 

przyznano dotację w łącznej wysokości 20.000 zł następującym oferentom:  

 

Fundacji PRO-LEGE nazwa zadania - "Chcę żyć bezpiecznie", wysokość 

dofinansowania 2.400,00zł. 

Polskiemu Związkowi Niewidomych nazwa zadania - Wycieczka trzydniowa Poznań i 

okolice dla członków Polskiego Związku Niewidomych z terenu powiatu 
opolskiego, wysokość dofinansowania 4.600,00zł. 

Forum dla Gminy Komprachcice nazwa zadania - IV Jarmark Adwentowo 

Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego, wysokość 

dofinansowania 3.300,00zł. 

Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim nazwa 

zadania - Festiwal kolęd i pastorałek w języku niemieckim, wysokość 

dofinansowania 3.000,00zł. 

Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu nazwa zadania - "XXIII Międzynarodowy 

Festiwal Drum Fest", wysokość dofinansowania 3.000,00zł. 

Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu nazwa zadania - Muzyczne Opole, 

wysokość dofinansowania 2.000,00zł. 

Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu nazwa zadania - VI Przegląd Twórczości 

Artystycznej "Młode Opole 2014", wysokość dofinansowania 1.700,00zł. 

 
 Wszyscy przedstawiciele samorządów gminnych, wchodzących w skład powiatu 

opolskiego przyjęli moje zaproszenie na nadzwyczajne posiedzenie Konwentu Wójtów i 

Burmistrzów.  

 25 lutego 2014 r. członkowie Konwentu podjęli decyzję o wspólnej pomocy dla 

jednostek organizacyjnych leżących na terenie Powiatu Dolina, w tym dla wychowanków 

Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Wadami Wzroku w Wygodzie. 



Koordynatorem akcji pomocowej będzie powiat opolski. Akces do dnia dzisiejszego złożyły 

wszystkie gminy oprócz Gminy Tarnów Opolski i Gminy Niemodlin.  

 

W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd  podjął uchwały w sprawie: 
 

- podpisania aneksu do porozumienia w sprawie zasad eksploatacji i utrzymania  

   budynku położonego przy Pl. Wolności 7-8 

- podpisania umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

- przyjęcia treści umowy – polisy na ubezpieczenie NW kasjerów 

- zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz  

  przyjęcia treści wzorów umów na dostawę sprzętu komputerowego, 

- przyjęcia wzoru treści porozumienia w sprawie realizacji i współfinansowania  

  opomiarowania budynków, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy dostawy materiałów eksploatacyjnych do  

  komputerów, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy na serwis zintegrowanego systemu do  

  prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 

 
   W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto i zakończono przetarg na dostawę sprzętu 

komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Komunikacji zgodnie z 

planem wydatków na zakupy inwestycyjne. 

 

 Informuję, iż pracownik PUP w Opolu, odpowiedzialny za koordynację aktywizacji 

zawodowej, nie wyraził zgody na podanie swojego nazwiska ani numeru telefonu na stronie 

internetowej każdej gminy z uwagi na fakt, iż poszukuje pracowników wyłącznie na zlecenie 

pracodawców, a takich zleceń do tej pory nie otrzymał. 

 

 Na ostatniej sesji radny T. Strzałkowski pytał czy Powiat Opolski aplikował o 

uzyskanie dotacji w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2013”. Dyrektor PCPR poinformowała nas, że żadna rodzina zastępcza nie 

wystąpiła z wnioskiem o opiekę koordynatora, a tylko na wniosek rodziny można ja było 

objąć taką formą pomocy. Wobec powyższego nie było podstaw do wystąpienia o środki 

finansowe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


