
SPRAWOZDANIE STAROSTY 
Z PRACY ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

w okresie międzysesyjnym 
od 19 stycznia 2023 r. do 8 marca 2023 r. 

 
W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował następujące działania: 
 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały o oddaniu w dzierżawę lokalu użytkowego o 
łącznej powierzchni 1066,50 m2, znajdującego  się na II i III piętrze budynku przy ulicy 
Częstochowskiej 31 w Ozimku, na rzecz EMC Instytutu Medycznego SA we Wrocławiu, 
 
- zawarł na czas oznaczony na okres trzech lat następujące umowy dzierżawy z osobą 
fizyczną na: 
  

a) dwa pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 31,30 m2, znajdujące się na 
parterze budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie, na prowadzenie gabinetu 
kosmetycznego, 

 
b) pomieszczenie użytkowe o powierzchni 21,80 m2, znajdujące się na I piętrze 

budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, na prowadzenie sklepu z 
zaopatrzeniem medycznym, 

 

c) nieruchomość położoną w Prószkowie stanowiącą grunt orny o powierzchni 6672 m2, 
przeznaczoną do użytkowania rolniczego. 

 
- nabył umową darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Antoniego w 
Luboszycach trzy działki o łącznej powierzchni 229 m2, położone w obrębie Biadacz gmina 
Łubniany, z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej, 
 
- nabył na własność z mocy prawa, w drodze: 
 

a)   Decyzji Wójta Gminy Tarnów Opolski, zatwierdzającej podział nieruchomości, 
wydzieloną pod publiczną drogę powiatową, działkę o powierzchni 130 m2 obręb 
Miedziana gmina Tarnów Opolski, stanowiącą dotychczas własność osoby fizycznej, 

 
b) Decyzji Starosty Opolskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów, 
osiem działek o łącznej powierzchni 475 m2 położonych, w obrębie Krasiejów, gmina 
Ozimek, 

 
c) Decyzji Starosty Opolskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

dotyczącej rozbudowy drogi polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w 
pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko-etap I, 
dziewięciu działek o łącznej powierzchni 2582 m2 położonych w obrębie Dziekaństwo, 
gmina Komprachcice. 

 
- ustalił protokołem uzgodnień  wysokość odszkodowania w kwocie 2.488,00 zł dla 
dotychczasowego właściciela za nieruchomość gruntową stanowiącą własność Powiatu 
Opolskiego, oznaczoną numerem działki 937/98 o powierzchni 137 m2 obręb Raszowa, gmina 
Tarnów Opolski, przejętą przez Powiat Opolski na podstawie decyzji zatwierdzającej podział 
nieruchomości, w wyniku której wydzielona została działka gruntu pod drogę powiatową. 
Odszkodowanie to zostało ustalone na podstawie wartości nieruchomości określonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego, 
 
- zwaloryzował czynsze dzierżawne dla 32 dzierżawców lokali użytkowych, znajdujących się 
w budynkach stanowiących własność Powiatu Opolskiego, położonych w Ozimku przy ul. 
Częstochowskiej 31, w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 5 i przy ul. Zamkowej oraz za 
grunt pod kioskami handlowymi w Opolu o wartość wskaźnika waloryzacji za 2022 r. w 



wysokości 15,6%, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w 
związku ze zmianą kosztów utrzymania budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, 
została podwyższona naliczana ryczałtowo opłata dla 1 dzierżawcy, z tytułu partycypowania 
w kosztach eksploatacyjnych utrzymania budynku. 
 

W ramach zadań związanych z edukacją, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały 
w sprawie: 
 
- przekazania Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r., 
 
- ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023, 
- ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach oraz Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku. 
Termin składania ofert mija w dniu 17 marca 2023 r. 
 

W ramach zadań związanych ze sprawami społecznymi i kryzysowymi, Zarząd Powiatu 
Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 
 
- zatwierdzenia sprawozdań z wykonania zadania publicznego z zakresu świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 
edukacji prawnej oraz mediacji na terenie Powiatu Opolskiego w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2022 r. przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo 
z Opola, 
 
- akceptacji projektu aneksu do umowy pomiędzy APN Plus Sp. z o.o. a Powiatem Opolskim 
o świadczenie usługi zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy, 
 
- akceptacji projektów aneksów do Porozumień pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminami 
Powiatu Opolskiego realizującymi zadania związanego z zapewnieniem miejsc czasowego 
pobytu osób przybyłych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
Ukrainy o przekazaniu środków finansowych na pokrycie poniesionych kosztów.  
 
  W ramach zadań związanych ze sprawami społecznymi, Zarząd Powiatu Opolskiego 
podjął uchwały w sprawie: 
 
- przyjęcia treści i podpisania Porozumienia zawartego między Powiatem Oświęcimskim a 
Powiatem Opolskim w  sprawie  dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Opolskiego, 
umieszczonego w rodzinie zastępczej i wysokości ponoszonych wydatków na jego opiekę i 
wychowanie przez Powiat Opolski, 

 
- przyjęcia treści i podpisania  Aneksu do Porozumienia zawartego między Powiatem Opolskim 
a Miastem Opole w  sprawie dziecka pochodzącego z terenu Miasta Opole, umieszczonego w 
rodzinie zastępczej i wysokości ponoszonych wydatków na jego opiekę i wychowanie przez 
Miasto Opole, 

 
- przyjęcia treści i podpisania Aneksu do Porozumienia zawartego między Miastem Opole a 
Powiatem Opolskim w sprawie dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Opolskiego, 
umieszczonego w rodzinie zastępczej i wysokości ponoszonych wydatków na jego opiekę i 
wychowanie przez Powiat Opolski, 

 
- gotowości realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 
2023 r., 
 
- przyjęcia treści i podpisania dwóch aneksów do umowy zawartej w sprawie dofinansowania 
kosztów działalności WTZ w Starych Siołkowicach ze środków PFRON, 
 
- przyjęcia treści i podpisania aneksu do umowy zawartej w sprawie dofinansowania kosztów 
działalności WTZ w Tarnowie Opolskim ze środków PFRON, 



 
- przyjęcia treści i podpisania aneksu do umowy zawartej w sprawie dofinansowania kosztów 
działalności WTZ w Tarnowie Opolskim i Siołkowicach Starych ze środków Powiatu 
Opolskiego, 
 
- przyjęcia treści i podpisania aneksu do umowy zawartej w sprawie realizacji programu 
„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne 
mieszkanie, 

 
- przyjęcia treści oraz określenia osób upoważnionych do podpisania porozumienia w sprawie 
ponoszenia odpłatności przez Gminę Niemodlin, za osoby zamieszkałe na jej terenie, za pobyt 
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzonym na zlecenie Powiatu 
Opolskiego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu w Domu Matki i Dziecka w 
Opolu. 

 
W sprawach związanych z realizacją bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w 

Opolu, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie przyjęcia treści i podpisania: 
 
- umowy asysty technicznej nad oprogramowaniem Comarch ERGO, 
 
- umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w lokalizacji archiwum zakładowym, przy 
ul. Pużaka 53 w Opolu, 
 
- umowy na odbiór i wywóz stałych odpadów komunalnych zmieszanych, 
 
- polisy NNW ogólnej kasjerów Powiatu Opolskiego oraz mienia Powiatu Opolskiego 
pozostającego w zarządzie Starostwa Powiatowego w Opolu. 
 

W sprawach finansowych, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały dotyczące zmian 
wysokości dochodów i wydatków Powiatu Opolskiego na podstawie: 
 
- otrzymanych środków z Funduszy Pomocy Uchodźcom przeznaczonych na  wyżywienie i 
zakwaterowanie uchodźców, zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 154.730 zł 
oraz  na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 540 zł, 
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Oświata przeznaczonych na realizację 
dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 
dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększono planowane dochody i wydatki 
o kwotę ogółem 179.033 zł, 
 
- wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w Opolu uruchomiono 
rezerwy na wypłatę odpraw emerytalnych na kwotę ogółem 70.200 zł, 
- wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu dokonano uaktualnienia nazw zadań 
inwestycyjnych  znajdujących się w  „Planie zadań inwestycyjnych na 2023 r.”, 
 
- uzyskanego dochodu przy realizacji zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych 
dokonano zwrotu tych dochodów w kwocie 809,08 zł na konto Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. 
 

Ponadto na bieżąco Uchwałami Zarządu Powiatu Opolskiego 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 oraz aktualizowano plany finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu 
i jednostek organizacyjnych Powiatu. 
 

W sprawach dotyczących zarządzania drogami, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 
następujące Uchwały w sprawie: 
 
- wydania opinii dot. zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, 



 
- przyjęcia treści umowy w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717 O w zakresie budowy chodnika w m. Szydłów – 
opracowanie projektu” oraz w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pn.: 
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Tułowicach Małych na części drogi powiatowej Nr 1717 
O – opracowanie projektu”, 
 
- przyjęcia treści aneksu do porozumienia dotyczącego wspólnego sfinansowania i realizacji 
zadania pn.: „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie 
drogi powiatowej Nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko – etap I” oraz w sprawie 
wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi polegająca na budowie 
ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – 
Domecko – etap I”. 
 

W dniu 27.01.2023 r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu zawarł Umowę z 
Zakładem Usług Melioracyjnych i Budowlanych na zadanie polegające na przywróceniu 
bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia stanu czystości dróg po zaistniałym 
zdarzeniu drogowym. 
 

W dniu 30.01.2023 r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu zawarł Umowę z 
Przedsiębiorstwem Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z Krapkowic na „Zakup masy 
mineralno-bitumicznej (na gorąco) do remontu nawierzchni drogowych w ilości 300 ton”. 
 

Przyznano patronaty honorowe Starosty Opolskiego dla:  
 
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubszy na Konkursy „Usłysz przyrodę 
oczami wyobraźni”, 
 
- Tułowickiego Ośrodka Kultury na XIX Święto Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym. 
 


