
 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 26 czerwca do 4 września 2014 r. 

  

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 
1. dokonał zamiany z  Gminą Niemodlin nieruchomości   gruntowej Powiatu Opolskiego   

położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej zabudowanej  budynkami po byłym ZOZ w 

Niemodlinie, oznaczonej  numerem działki  836/11  z km.11 o powierzchni 0,4771 ha, za 

nieruchomość Gminy  Niemodlin   położoną w Niemodlinie oznaczoną  numerem  działki  

515/1  z km. 9 o powierzchni 0,1069 ha, przeznaczoną w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem 

nieuciążliwych usług.    

  

2. zbył na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  z siedzibą   w Częstochowie,  

w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową, zabudowaną  
budynkiem   pokoszarowym, w udziale wynoszącym  9386/10000 części,  położoną  w Opolu 

przy ul. Plebiscytowej 5 za cenę  1.422.383,00 zł (po zastosowaniu 50% ustawowej bonifikaty 

od  części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków). 

 

3. oddał w dzierżawę  grunt o powierzchni  69 m
2
 położony  w  Opolu przy ul. 

Zwierzynieckiej,  w udziale 732/10.000cz., z przeznaczeniem na czasowe użytkowanie  

dwóch kiosków handlowych. Dwie umowy z dwoma dzierżawcami zostały zawarte na okres 

trzech lat. 

 

4. rozwiązał   z dniem  14 sierpnia  2014r.  za  porozumieniem  stron,  umowę dzierżawy        

na    jedno   pomieszczenie użytkowe o  powierzchni  7,30 m
2
,  znajdujące się  w   budynku 

przy ulicy Wojska Polskiego 5  w Niemodlinie , w związku z rezygnacją Dzierżawcy z tego 

pomieszczenia.  

 
5.  przeznaczył do dzierżawy  jedno pomieszczenie  o  powierzchni  7,30 m

2 
,  znajdujące się 

w budynku  przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie - z przeznaczeniem na świadczenie 

usług medycznych lub wykonywanie w nich usług innych niż medyczne  niezwiązanych  ze 

świadczeniami zdrowotnymi. 

 

6. wyraził zgodę Zespołowi Szkół  im. J. Warszewicza w Prószkowie - jednostce 

organizacyjnej powiatu na oddanie w dzierżawę gruntów rolnych, pozostających w trwałym 

zarządzie tej  jednostki. 

 

7. wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Ozimku na oddanie w najem sali gimnastycznej - z 

przeznaczeniem do prowadzenia treningów karate oraz  sali wykładowej do prowadzenia 

zajęć z pozaszkolnej edukacji artystycznej. 

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków  powiatu o kwotę 106 050 zł z tytułu 

zawartego porozumienia z Gminą Tułowice  na wspólne prowadzenie zadania pod nazwą 



„Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej Nr 1519 O w 

miejscowości Ligota Tułowicka”, 

 - zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 10 630 zł z tytułu dotacji 

celowej  otrzymanej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej 

dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,  

 - zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 3.662 zł z tytułu dotacji 

celowej  otrzymanej z budżetu Wojewody  w związku z rozliczeniem środków 

przeznaczonych na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej, 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 3.200 zł w związku z 

pozyskaniem mniejszego dofinansowania z WFOŚiGW  na realizację zadania, 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 4 130 zł w związku z  

otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego informującej o wysokości dotacji na wypłatę 

odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejętą przez Powiat Opolski nieruchomość 

zajętą pod drogę publiczną powiatową przed dniem 1 stycznia 1999 r. 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 9 333 zł z tytułu dotacji 

celowej  otrzymanej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na finansowanie działalności 

zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

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, 

- również na bieżąco Zarząd aktualizował  wieloletnią prognozę finansową, 

Jednocześnie  Zarządu Powiatu Opolskiego  opracował  

- bilans skonsolidowany, który został przekazany  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie do 30 czerwca,  

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego 

za I półrocze 2014 r ,która w dniu 29 sierpnia  br została przedłożona Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej i organowi stanowiącemu jst. 

 

W ramach zadań oświatowych:  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwały w sprawie: 



 

a) osób wyznaczonych do podpisywania wniosku o płatność wraz z załącznikami                     

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

b) udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Opolskim                  

a Parafią Rzymsko - Katolicką  p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie  w sprawie 

przekazania dotacji celowej na konserwację i restaurację polichromii ściennych                 

w kościele parafialnym, 

c) udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Opolskim                  

a Parafią Rzymsko - Katolicką  p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie  w sprawie 

przekazania dotacji celowej na wykonanie nowej posadzki w kościele filialnym p.w. 

Imienia Marii w Szydłowcu Śl., 

d) udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Opolskim                  

a Parafią Rzymsko - Katolicką  p.w. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach                    

w sprawie przekazania dotacji celowej na konserwację i restaurację 4 sztuk stacji 

drogi krzyżowej, 

e) udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Opolskim                  

a Parafią Rzymsko - Katolicką  p.w. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich                        

w sprawie przekazania dotacji celowej na konserwację i restaurację obrazu 

sztalugowego na płótnie Jana Degotschena z Prószkowa „Matka Boska z Dzieciątkiem 

i św. Janem Chrzcicielem”, 

f) powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela 

kontraktowego – Pani Elżbiety Pędzik ubiegającej się o stopień nauczyciela 

mianowanego, 

g) powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela 

kontraktowego – Pani Katarzyny Pietras ubiegającej się o stopień nauczyciela 

mianowanego, 

h) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego  z zakresu kultury                           

i sztuki określonego umową OK.524.4.2014 z dnia 13 maja 2014r. pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Polskim Związkiem  Niewidomych Okręg Opolski, 

i) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego  z zakresu kultury 

fizycznej i sportu określonego umową OK.524.8.2014 z dnia 31 marca 2014r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły 

Sportowe, 

j) zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Fundacją PRO-LEGE na wsparcie 

zadania pod nazwą:” Chcę żyć bezpiecznie”, 

k) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego  z zakresu kultury   i 

sztuki określonego umową OK.524.15.2014 z dnia 20 marca 2014r. pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Polskim Stowarzyszeniem Perkusyjnym, 



l) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego  z zakresu kultury 

fizycznej i sportu określonego umową OK.524.10.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły 

Sportowe, 

m) zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr OK.411.6.2014 r. z dnia 01 lipca 2014r.                     

o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawartej pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Rzymskokatolicką Parafią p.w. Wniebowzięcia N.M.P.                

w Niemodlinie, 

n) zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Ludowym Uczniowskim Klubem 

Sportowym „SUKCES” Komprachcice  na wsparcie zadania pod nazwą:           ” 

Siatkarska Jesień Komprachcice 2014”, 

o) zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Ludowym Uczniowskim Klubem 

Sportowym „VICTORIA-DOMECKO”  na wsparcie zadania pod nazwą:           

Wojewódzki Turniej Dzieci i Żaków w Badmintona „II Memoriał Mariana 

Krasowskiego”, 

p) zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Forum dla Gminy Komprachcice  

na wsparcie zadania pod nazwą: ” IV Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy  dla 

mieszkańców Powiatu Opolskiego”, 

q) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego  z zakresu kultury 

fizycznej i sportu określonego umową OK.524.16.2014 z dnia 29 maja 2014 r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Klubem Sportowym „Małapanew”. 

 

W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd  podjął uchwały w sprawie: 

 

1. w sprawie porozumienia korzystania z mediów tj. energii cieplnej i wody dostarczanej 

do sieci c.w.u. oraz c.o. w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, 

stanowiącej własność EMC Instytut Medyczny S.A., 

2. w sprawie nadzoru autorskiego dotyczącego oprogramowania Ośrodek wersja  

dla Windows, 

3. w sprawie umowy dot. rozwiązania umowy na ochronę osób i mienia z dn. 23.01.2014 

r. za porozumieniem stron w części dotyczącej budynku przy ul. Plebiscytowej 5 w 

Opolu  

4. w sprawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

5. w sprawie aneksu do umowy sprzedaży ciepła, 

6. w sprawie porozumienia dotyczącego warunków korzystania z mediów  

(energia elektryczna, energia cieplna dla celów c.o. i c.w.u), 



7. w sprawie umowy na wykonanie robót dekarskich (zabezpieczających) w budynku 

szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, 

8. w sprawie umowy na wykonanie robót dekarskich (zabezpieczających) w budynku 

przychodni w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 5, 

9. w sprawie umowy serwisowej systemów napędowych do automatycznego otwierania 

drzwi budynku Starostwa Powiatowego w Opole, ul. 1 Maja 29, 

10. w sprawie umowy na opracowanie dokumentacjo technicznej hali sportowej przy 

Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza, ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków. 

 

W dniach 11- 14.07.2014 r. przebywałem na Ukrainie w celu przekazania darów dla 

Centrum Korekcyjnego i przedszkola w Wygodzie. Przekazaliśmy dary (m.in. środki 

czystości pomoce dydaktyczne, artykuły spożywcze oraz gospodarstwa domowego) na 

około 120.000 zł, bezpłatny transport oraz odprawę celną przygotowała firma Cargo. 

 

 


