
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 29 grudnia 2014 r. do 12 lutego 2015 r. 

  
 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego 

 
1) sporządził  i podał do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego  I 
przetargu  ustnego  nieograniczonego na sprzedaż  2 działek  położonych w Kotorzu Małym gmina 

Turawa o łącznej powierzchni 0,0454 ha.  

Przetarg na wyżej opisaną nieruchomość został zakończony wynikiem  negatywnym ponieważ nikt nie 

wpłacił wadium  i nie przystąpił w wyznaczonym dniu do przetargu, 

 

2) uchwalił  wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej  do sprzedaży w 
trybie  przetargowym, oznaczonej numerem działki 515/1  z km. 9 o powierzchni 0,1069 ha 

położonej w mieście Niemodlin przy ul. Krótkiej –z ceną wywoławczą    
95.000 zł + podatek VAT, 

  
3)wyraził zgodę na zawarcie ponownej umowy z Gminą Niemodlin na korzystanie zamienne z 

pomieszczeń,   znajdujących się w budynku położonym w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań 
Śląskich 37 (siedziba Urzędu),  
Dwa  pomieszczenia  stanowiące własność Gminy Niemodlin, są wykorzystywane przez Starostwo 

Powiatowe w Opolu na prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, natomiast trzy pomieszczenia
 

stanowiące własność Powiatu są wykorzystywane  przez Urząd Miejski w Niemodlinie  na 

prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.   

Umowa została przesłana  do Burmistrza Niemodlina, obecnie oczekuje się na jej podpisanie. 

 
4) przeznaczył  do dzierżawy jedno  pomieszczenie użytkowe o  powierzchni  15,20 m

2
, znajdujące 

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

nim usług nieuciążliwych, 

  
W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

 

- zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r. oraz zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.  

 
W ramach zadań oświatowych:  
 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 
a)  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 

kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015. Ostateczny 

termin składania ofert minął 2 lutego 2015r.         

b) 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 2015r.       

c) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego pomiędzy Powiatem Opolskim 

a Polskim Stowarzyszeniem Perkusyjnym  

d) przekazania sprawozdania zbiorczego z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli w roku 2014.  



Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 6031,09 zł pomiędzy jednostki 

prowadzone przez Powiat Opolski u nauczycieli stażystów przedstawiał się następująco: Zespół Szkół 

w Ozimku otrzymał 841,73 zł,  Zespół Szkół w Tułowicach 199,58 zł,  Zespół Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie 2.728,66 zł, Zespół Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku 

Rehabilitacji Dzieci i   Młodzieży ORDIM w Suchym Borze 1.544,10 zł, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Opolu 717,02zł.  

 

e) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Forum dla Gminy Komprachcice 

f) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego pomiędzy Powiatem Opolskim  

a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „SUKCES” Komprachcice 

g) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego pomiędzy Powiatem Opolskim 

a Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim 

h) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego. pomiędzy Powiatem Opolskim 

a Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice 

i) zawarcia Aneksu do Porozumienia z dnia 14 października 2002r. w sprawie organizacji 

doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu 

Opolskiego 

j) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. Na 

realizację form doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatu Opolskiego na rok 2015 

przeznacza się środki finansowe wyodrębnione w budżecie stanowiące 0,8% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli co daje kwotę 68 

472 zł. Z kwoty tej wyodrębnia się: 

- 35% co stanowi kwotę 23.965,00zł i przeznacza na finansowanie zadań dotyczących organizacji 

doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                       i placówkach 

Powiatu Opolskiego; 

- 45% co stanowi kwotę 30.812,00zł i pozostaje do dyspozycji dyrektorów poszczególnych szkół i 

poradni; 

- 20% co stanowi kwotę 13.695,00zł pozostawia się do dyspozycji organu prowadzącego na 

organizację konferencji i szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli prowadzonych szkół                            i 

placówek.  

 

k) powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na 

wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechnia kultury fizycznej i 

sportu w 2015r.  

 
W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd  podjął uchwały w sprawie: 

 

1. przyjęcia treści i podpisania umowy na dostawę materiałów i akcesoriów biurowych, 

2. przyjęcia treści i podpisania umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów, 

3.  przetargu nieograniczonego na „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia,  ubezpieczenia pojazdów oraz 

ubezpieczenie  NNW kasjerów Powiatu Opolskiego ”, 

 



4. przetargu nieograniczonego na „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w  ubezpieczenia 

pojazdów oraz ubezpieczenie  NNW kasjerów Powiatu Opolskiego. 

 

Informuję Państwa, że zakończyła się kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu. Tematem 

kontroli była prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową 

subwencji ogólnej, w tym dokonywania obowiązków związanych z prowadzeniem danych 

stanowiących podstawę jej naliczenia za rok 2011. Oczekujemy na wystąpienie pokontrolne. 

 

Informacja dotycząca przebiegu realizacji prac scaleniowych  i zagospodarowania 

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

Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany 

           W dniu 17 grudnia 2014 roku została wydana decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, która 

została odczytana na zebraniu uczestników scalenia w dniu 29 grudnia 2014 roku.        W związku z 

brakiem odwołań przez uczestników scalenia w ustawowym terminie decyzja zatwierdzająca projekt 

scalenia stała się ostateczna dnia 27 stycznia 2015 roku. 

           W celu zakończenia postępowania scaleniowego w dniu 23 lutego 2015 roku odbędzie się 

zebranie mające na celu wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów. W 

związku z zakończeniem prac scaleniowych Grupa Producentów Owoców            i Warzyw 

„Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski” Sp. z o.o. ma możliwość przystąpienia do prac związanych z 

budową kompleksu szklarni w Świerklach.   

          Wydział Geodezji i Kartografii jest w trakcie dokonywania zmian w operacie ewidencji gruntów 

i budynków w części opisowej i graficznej wynikających z zakończonego scalenia, jak również 

przygotowywane są dokumenty potrzebne do uregulowania ksiąg wieczystych. 

           Pismem z dnia 28.01.2015r. Starosta Opolski wystąpił z wnioskiem do Wojewody Opolskiego 

o zabezpieczenie środków dotacji z budżetu państwa na rok 2015 na sfinansowanie kosztów 

zagospodarowania poscaleniowego. Po otrzymaniu decyzji zapewniającej powyższe środki zostanie 

rozpoczęta procedura przetargowa na zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z 

zagospodarowaniem poscaleniowym (budowa i modernizacja dróg wraz z rekultywacją) we wsi 

Świerkle, co umożliwi zakończenie przedsięwzięcia oraz złożenie całej dokumentacji do końca 

czerwca 2015 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w celu rozliczenia 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tj Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 

 
  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


