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WSTĘP
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.)1
Zarząd
o

Powiatu

stanie

co

powiatu.

roku

W

związku

do
z

dnia

31

maja

ogłoszonym

w

przedstawia

Rzeczypospolitej

radzie

powiatu

Polskiej

stanu

raport
epidemii

w roku 2020 termin na złożenie Raportu został ustalony na dzień 30 lipca 2020. Raport obejmuje
podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Natomiast zgodnie z art. 30a ust. 4
ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad
przedstawionym Raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą wziąć udział zarówno
radni Rady Powiatu jak i mieszkańcy Powiatu. Raport o stanie Powiatu Opolskiego został przygotowany
o ogólne

w

oparciu

z

jednostek

wytyczne

wskazane

organizacyjnych

Powiatu

w

ustawie

Opolskiego,

oraz

na

podstawie

wydziałów

danych

Starostwa

zebranych

Powiatowego

w Opolu, służb, inspekcji oraz danych statystycznych GUS.

1

Dz. U. 2020 poz. 920
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I. OGÓLNE INFORMACJE O POWIECIE
Powiat opolski leży w środkowej części województwa opolskiego. Administracyjnie dzieli się na
dziewięć gmin wiejskich: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów,
Popielów, Tarnów Opolski, Turawa i cztery gminy wiejsko-miejskie: Niemodlin, Ozimek, Prószków,
Tułowice. Region o charakterze rolno-przemysłowym - położony jest w środkowej części województwa
opolskiego. Powiat graniczy od północy z powiatem namysłowskim i kluczborskim, od zachodu z powiatem
brzeskim, od południa z powiatami: nyskim, prudnickim i krapkowickim oraz od wschodu z powiatami:
oleskim i strzeleckim. Zajmuje powierzchnię ok. 1534 km2, co stanowi 17% ogólnej powierzchni
województwa.

Mapa Powiatu Opolskiego
Źródło: opracowanie własne

Powiat opolski położony jest w Dolinie Odry. Znajduje się na wysokości 135m m. n.p.m. Na
wyniesieniach w okolicach Ozimka, Niemodlina, Ligoty Turawskiej i Starych Budkowic teren dochodzi do
220 m n.p.m. W części środkowej powiatu opolskiego wyróżniamy Pradolinę Wrocławską, która obejmuje
Dolinę Odry na wschodzie, Równinę Opolską na północy, Równinę Niemodlińską na południowym
zachodzie i Dolinę Nysy Kłodzkiej w zachodniej części gminy Niemodlin. Wszystkie krainy geograficzne
należą do Niziny Śląskiej. Jedynie niewielki fragment gminy Tarnów Opolski należy do Wyżyny Śląskiej.
7

Region o charakterze rolno-przemysłowym. Użytki rolne stanowią 44% powierzchni powiatu. Bardzo
dobrze rozwinięta jest infrastruktura oraz przemysł. Dużą grupę stanowią drobni przedsiębiorcy.
Teren powiatu posiada dobrze rozbudowaną sieć hydrograficzną. Głównymi rzekami przepływającymi
przez teren powiatu są: Odra, Mała Panew, Stobrawa, Nysa Kłodzka. Odra jest drugą, co do wielkości rzeką
Polski i największą rzeką odwadniającą obszar powiatu opolskiego. Na terenie powiatu jest zasilana przez
Małą Panew i Stobrawę, które są jednymi z jej większych dopływów. Na terenie powiatu opolskiego
znajduje się pięć stopni wodnych na Odrze: Kąty, Dobrzeń, Chróścice, Zawada i Ujście Nysy.
Mała Panew to rzeka o długości 132 km, silnie meandrująca. Uchodzi do Odry poniżej Opola. Główne
jej dopływy na terenie powiatu to: Leśnica, Lublinica, Libawa i Jemielnica. Rzeka Stobrawa jest mniejszym
ciekiem niż Mała Panew, jej długość wynosi 77,6 km, a jej dopływami w powiecie są: Bogacica,
Budkowiczanka oraz Wołczyński Strumień. Niewielka, południowo – zachodnia część powiatu znajduje się
w zlewni rzeki Nysa Kłodzka. Ponadto przez teren powiatu opolskiego przepływają rzeki Brynica, Ścinawa
Niemodlińska i Prószkówka. Znajduje się tu również kilka budowli energetycznych, tzw. Małych
Elektrowni Wodnych (MEW). Elektrownie te zlokalizowane są między innymi w Chrząstowicach,
Dobrzeniu Wielkim, Łubnianach, Osowcu. Największym zbiornikiem wodnym na terenie powiatu jest
Jezioro Turawskie na Małej Panwi (gmina Turawa). Przy normalnym stanie jezioro, zwane również
Jeziorem Dużym, mieści 93 mln m3 wody. Duża powierzchnia lustra wody stwarza znakomite warunki do
uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa, stanowiąc jednocześnie doskonałe miejsca do wypoczynku.
Znaczącą barierą do wykorzystania jeziora na cele turystyczne są problemy ekologiczne i jego stan
czystości, a zwłaszcza kwitnienie sinic. Stan czystości jeziora jest na bieżąco monitorowany, a także
podejmowane są działania zmierzające do poprawy czystości jego wód m.in. poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej na obszarach jego w sąsiedztwie.
Na terenie powiatu znajdują się również mniejsze zbiorniki wodne w postaci stawów, jeziorek, stawów
rybnych i hodowlanych, lokalnych zbiorników powyrobiskowych (między innymi Staw Nowokuźnicki,
Stawy Niemodlińskie np. Sagów, Stawy Tułowickie np. Staw Loża). Na terenie powiatu opolskiego bogatą
tradycję ma hodowla ryb, a zwłaszcza karpia. Najstarsze stawy hodowlane powstały tu ok. XVI w. Obecnie
kompleksy stawów hodowlanych, przede wszystkim karpia znajdują się w okolicach Niemodlina, Tułowic,
Marszałek, Lubieni, w Biestrzenniku –Poliwodzie2.
Na terenie powiatu występują utwory czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy i triasu. Dna dolin rzecznych
pokrywają powierzchniowo holoceńskie gliny napływowe, pod którymi zalegają osady piaszczysto –
żwirowe. Głównymi surowcami zalegającymi na tym terenie jest kruszywo naturalne i surowce ceramiki
2

Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025. Załącznik 1 Syntetyczna diagnoza społeczno -gospodarcza Powiatu

Opolskiego

[http://bip.powiatopolski.pl/download/attachment/17437/syntetyczna-diagnoza-spoleczno-gospodarcza-powiatu-

opolskiego-zalacznik-nr-1-do-strategi-rozwoju-powiatu-opolskiego-na-lata-2015-2025.pdf]
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budowlanej, a także bazalt i margiel. Pokłady dolnego i częściowo środkowego wapienia muszlowego
stanowią podstawową bazę surowcową dla potrzeb przemysłu wapienniczego i cementowego, który
rozwinął się w okolicach Tarnowa Opolskiego (złoże „Przywory”). Na terenie poszczególnych gmin
powiatu udokumentowano występowanie złóż piasków, iłów, kruszywa naturalnego i surowców
budowlanych (złoże „Narok” w Dąbrowie, w Niemodlinie, Tułowicach, złoże „Jełowa”, „Zawada”, „Kępa”
w Łubnianach, złoża „Chróścice –Siołkowice” i „Siołkowice 2” w Popielowie) złoże piasków w Przysieczy,
złoże żwirków filtracyjnych w Złotnikach, złoże wapienia, margla i margli ilastych Opole –Folwark na
terenie gminy Prószków, złoża bazaltów w Graczach w gminie Niemodlin. Istotnym, a nierozwiązanym
dotychczas zagadnieniem jest możliwość pozyskania znacznych ilości termalnych wód mineralnych
odkrytych w Grabinie. W Ozimku udokumentowano złoża surowców mineralnych, wśród których wyróżnia
się złoże iłów kajprowych „Krasiejów” zaliczane do złóż pokładowych. Obecnie złoża tego nie eksploatuje
się. Na terenie gminy znajdują się również złoża piasków formierskich „Grodziec” i złoża piasków
formierskich „Dylaki”, eksploatowane dla potrzeb odlewnictwa i budownictwa oraz celów formierskich.
Eksploatacja wyrobisk i tereny poeksploatacyjne stanowią główne zagrożenie dla rzeźby terenu, szczególnie
wyrobisko w Krasiejowie, wyrobisko w Grodźcu (zawodnione wyrobisko, zwałowisko mas ziemnych) oraz
w Biestrzynniku –Poliwodzie. Tereny powyrobiskowe w Krasiejowie obejmują obszar około 42,31 ha.
W ich obrębie znajduje się wyrobisko paleontologiczne objęte ochroną prawną w celu zabezpieczenia
i ochrony szczątków najstarszych na świecie stanowisk dinozaurów. W północno-zachodniej części terenu
wykopalisk w Krasiejowie, na powierzchni 11,47 ha znajdują się tereny zwałowisk. Tereny po eksploatacji
piasków kwarcowych w Biestrzynniku zrekultywowano kierunku wodnym, tworząc stawy hodowlane.
Około 43% powierzchni ogólnej terenu powiatu stanowią użytki rolne. Gleby w większości należą do gleb
słabych, wytworzonych z piasków pochodzenia aluwialnego. Występują tu głównie utwory piaszczyste,
pseudobielicowe i bielicowe, miejscami utwory gliniaste, mady we współczesnych dolinach rzecznych,
w miejscach niżej położonych czarne ziemie oraz miejscami gleby organiczne, objęte ochroną na terenie
niektórych gmin powiatu. Spotyka się gleby brunatne właściwe i wyługowane, rdzawe, brunatne kwaśne,
gleby glejowe, mułowo-torfowe, torfowe i torfowo-murszowe torfy niskie. Dominują gleby lekkie zbyt
przewiewne i przepuszczalne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym. Lokalnie obserwuje
się występowanie gleb ciężkich np. w gminie Popielów.
Powiat Opolski zamieszkuje 123 520 mieszkańców, w tym 63.777 kobiet i 59.743 mężczyzn co stanowi
odpowiednio w przybliżeniu 52% kobiet i mężczyzn 48%3.

3

Dane statystyczne GUS - Powierzchnia i ludność w 2018 r.

9

Podział ludności Powiatu
Opolskiego ze względu na płeć

48%

52%

Kobiet
y

Powiat opolski obarczony jest ujemnym przyrostem naturalnym wynoszącym -95 (dane na 2018 r.) co
stanowi w porównaniu do roku poprzedniego wzrost zgonów w proporcji do liczby urodzeń żywych.
Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,8 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego.
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II. ZADANIA POWIATU
Zgodnie

z

art.

4

u.s.p.

powiat

wykonuje

określone

ustawami

zadania

publiczne

o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1. edukacji publicznej,
2. promocji i ochrony zdrowia,
3. pomocy społecznej,
4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
5. polityki prorodzinnej,
6. wspierania osób niepełnosprawnych,
7. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
8. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
9. kultury fizycznej i turystyki,
10. geodezji, kartografii i katastru,
11. gospodarki nieruchomościami,
12. administracji architektoniczno-budowlanej,
13. gospodarki wodnej
14. ochrony środowiska i przyrody,
15. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
17. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska,
18. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
19. ochrony praw konsumenta,
20. utrzymania

powiatowych

obiektów

i

urządzeń

użyteczności

publicznej

oraz

obiektów

administracyjnych,
21. obronności,
22. promocji powiatu,
23. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37)
24. działalności w zakresie telekomunikacji.
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III. RADA POWIATU OPOLSKIEGO
Rada Powiatu Opolskiego obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
Powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należą m.in. następujące sprawy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) uchwalanie budżetu powiatu,
3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu,
4) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych i wyposażanie ich w majątek,
5) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
6) uchwalanie powiatowych programów, w tym: zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
i innych.

VI KADENCJA RADY POWIATU
VI kadencja Rady Powiatu Opolskiego obejmuje lata od 2018 roku do 2023 roku.
Radni Powiatu Opolskiego zostali wybrani w wyborach powszechnych 16 listopada 2018 roku.
Ilość radnych ogółem – 23.
Rada Powiatu VI kadencji rozpoczęła swoją działalność w następującym składzie:
Starosta Opolski: Lakwa Henryk
Wicestarosta Opolski: Płoszaj Leonarda
Etatowy Członek Zarządu Powiatu: Wysdak Krzysztof
Członek Zarządu Powiatu: Zapiór Henryk
Członek Zarządu Powiatu: Świerc Joachim
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego: Warzecha Stefan
Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego: Cichos Krystian
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Tabela. Pozostali radni
Mniejszość

Koalicja

Prawo

Nasz

Niemiecka

Obywatelska

i Sprawiedliwość

Samorząd

Gryc Antoni

Górski Kazimierz

Kubów

Dendera

Przemysław

Konrad

Koschny Maria

Korniak Marek

Rynkiewicz

Wojtasik

Mirosław

Helena

Koźlik Krzysztof

Kotońska Zofia

Lawa Rudolf

Trychan Alicja

Łysy-Cichon
Irena

Polskie Stronnictwo
Ludowe
Krzesiński Jan

Wolny Beata

Wodausz Henryk

Źródło: opracowanie własne
Rada Powiatu Opolskiego powołała ze swego grona komisje stałe do określonych zadań, to jest:
1. Komisja Rewizyjna, która m.in.: opiniowała wykonanie budżetu Powiatu Opolskiego, wnioskuje
o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Opolskiego, prowadzi kontrole zlecone przez Radę Powiatu
Opolskiego. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Powiatu Opolskiego i powiatowych
jednostek organizacyjnych.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:
• Koźlik Krzysztof - Przewodniczący
• Górski Kazimierz - Zastępca Przewodniczącego
• Wodausz Henryk - Członek Komisji
• Korniak Marek - Członek Komisji
• Krzesiński Jan - Członek Komisji.
2. Komisja Budżetu, której zadaniem było między innymi.: kształtowanie polityki budżetowej powiatu,
opiniowanie programów i rozwiązań gospodarczych od strony finansowej, opiniowanie budżetu powiatu
i etapów jego realizacji, analiza i ocena wydatków i dochodów powiatu oraz proponowanie stawek opłat
i podatków stanowiących dochód powiatu.
W skład Komisji Budżetu wchodzą radni:
• Koschny Maria - Przewodnicząca
• Trychan Alicja - Zastępca Przewodniczącego
• Lawa Rudolf - Członek Komisji
• Korniak Marek - Członek Komisji
• Krzesiński Jan - Członek Komisji.
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3. Komisja Polityki Społecznej, której zadaniem było m.in.: kształtowanie polityki oświatowej lokalnej
wspólnoty samorządowej, ocena funkcjonowania szkół ponadpodstawowych administrowanych przez
Powiat, inspirowanie kierunków rozwoju dla kultury sportu i turystyki, promocja powiatu, ochrona zdrowia,
ustalanie kierunków działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, współdziałanie z organizacjami
pozarządowymi, ocena działalności w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej, ustalanie kierunków
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonywanie ocen
i ustalanie kierunków związanych z utrzymywaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ocena działań i ustalanie kierunków działania w sprawie ochrony praw konsumenta.
W skład Komisji Polityki Społecznej wchodzą radni:
• Kotońska Zofia - Przewodnicząca
• Łysy-Cichon Irena - Zastępca Przewodniczącego
• Wolny Beata - Członek Komisji
• Wojtasik Helena - Członek Komisji
• Rynkiewicz Mirosław - Członek Komisji.
4. Komisja Polityki Gospodarczej, której zadaniem było m.in.: wskazywanie kierunków rozwoju powiatu
i określenie polityki regionalnej, ocena utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, ustalanie kierunków gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu,
współdziałanie z innymi samorządami i związkami komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji
ponadgminnych, w tym szczególnie zaopatrzenia w wodę gaz ciepło i usuwanie odpadów komunalnych,
ocena stanu i oznakowania dróg powiatowych, ochrona środowiska przyrody i gospodarka wodna,
współdziałanie

z

jednostkami

związanymi

z

rolnictwem,

oraz

ochrona

przeciwpowodziowa

i przeciwpożarowa.
W skład Komisji Polityki Gospodarczej wchodzą radni:
• Gryc Antoni – Przewodniczący
• Wolny Beata - Zastępca Przewodniczącego
• Górski Kazimierz - Członek Komisji
• Dendera Konrad - Członek Komisji
• Kotońska Zofia - Członek Komisji.
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5.

Komisja

Skarg,

Wniosków

i

Petycji,

której

zadaniem

było

m.in.:

przyjmowanie

i rozpatrywanie wniosków i petycji kierowanych do Rady Powiatu Opolskiego, rozpatrywanie skarg na
działalność starosty, zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz jednostek
organizacyjnych.
W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni:
• Wodausz Henryk – Przewodniczący
• Lawa Rudolf - Zastępca Przewodniczącego
• Łysy-Cichon Irena - Członek Komisji
• Koźlik Krzysztof - Członek Komisji
• Trychan Alicja - Członek Komisji.

Rada Powiatu Opolskiego VI kadencji w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obradowała
13 razy podejmując 91 uchwał.
Szczegółowy wykaz uchwał Rady Powiatu Opolskiego podjętych w 2019 roku.
L.p.

Nr
uchwały

Data
podjęcia
uchwały

1.

IV/30/19

10.01.2019

2.

IV/31/19

10.01.2019

3.

IV/32/19

10.01.2019

4.

IV/33/19

10.01.2019

5.

IV/34/19

10.01.2019

Tytuł
uchwały
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady
Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława
Chrobrego w Niemodlinie w czteroletnie Publiczne
Liceum Ogólnokształcące, o którym mowa w art.
18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Ozimku w
czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
Zespołu Szkół w Ozimku
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Józefa
Warszewicza w Prószkowie w czteroletnie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół
im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach
w
czteroletnie
Publiczne
Liceum

Stan wykonania

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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6.

IV/35/19

10.01.2019

7.

IV/36/19

10.01.2019

8.

V/37/19

21.01.2019

9.

V/38/19

21.01.2019

10.

V/39/19

21.01.2019

11.

V/40/19

21.01.2019

12.

V/41/19

21.01.2019

13.

VI/42/19

11.02.2019

14.

VI/43/19

11.02.2019

15.

VI/44/19

11.02.2019

16.

VI/45/19

11.02.2019

17.

VII/46/19

11.03.2019

18.

VII/47/19

11.03.2019

19.

VII/48/19

11.03.2019

20.

VII/49/19

11.03.2019

21.

VII/50/19

11.03.2019

22.

VII/51/19

11.03.2019

23.

VIII/52/19

11.04.2019

Ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe, Zespołu Szkół w Tułowicach
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu
powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019- 2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 listopada
2018 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w powiecie opolskim
w sprawie załatwienia skargi na Starostę
Opolskiego jako organu Państwa
w sprawie zmiany uchwały NR V/22/99 Rady
Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w
sprawie utworzenia Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu
mieszkalnego w Opolu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
w
sprawie
powierzenia
Gminie
Murów
prowadzenia zadania publicznego z zakresu
kultury i promocji powiatu dotyczącego
organizacji XIX Dożynek Powiatowych
w sprawie zmiany Uchwały nr III/28/18 z dnia 20
grudnia 2018 r. określającej na 2019 rok zadania i
środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób
niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu
Opolskiego Sprawozdania za 2018 rok z
działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienia
potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej w
Powiecie Opolskim
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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24.

VIII/53/19

11.04.2019

25.

VIII/54/19

11.04.2019

26.

VIII/55/19

11.04.2019

27.

VIII/56/19

11.04.2019

28.

VIII/57/19

11.04.2019

29.

VIII/58/19

11.04.2019

30.

VIII/59/19

11.04.2019

31.

IX/60/19

30.05.2019

32.

IX/61/19

30.05.2019

33.

IX/62/19

30.05.2019

34.

IX/63/19

30.05.2019

35.

IX/64/19

30.05.2019

36.

IX/65/19

30.05.2019

37.

IX/66/19

30.05.2019

38.

IX/67/19

30.05.2019

39.

X/68/19

12.06.2019

40.

X/69/19

12.06.2019

Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin
oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej
przeprawy na rzece Odrze
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie przez Miasto Opole – miasto na prawach
powiatu, mienia Powiatu Opolskiego, w związku
ze zmianą granic administracyjnych miasta Opola z
dniem 01.01.2017 r., w drodze porozumienia
zainteresowanych powiatów
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu
Opolskiego od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu
Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
za 2018 rok, sporządzonej przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych powiatu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata
2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu
Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w 2019 rok
w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Budkowice)
w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Murów)
w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Grabczok))
w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Zagwiździe)
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie
danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
oraz określenia rodzaju należności pieniężnych
Powiatu Opolskiego, o których dane są
przekazywane do rejestru
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata
2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu
Powiatu Opolskiego
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Opolskiego za 2018 rok

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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41.

X/70/19

12.06.2019

42.

X/71/19

12.06.2019

43.

X/72/19

12.06.2019

44.

X/73/19

12.06.2019

45.

XI/74/19

18.07.2019

46.

XI/75/19

18.07.2019

47.

XI/76/19

18.07.2019

48.

XII/77/19

05.09.2019

49.

XII/78/19

05.09.2019

50.

XII/79/19

05.09.2019

51.

XII/80/19

05.09.2019

52.

XII/81/19

05.09.2019

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Opolskiego
w sprawie zmiany Uchwały nr III/28/18 z dnia 20
grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok
zadania i środki przeznaczone przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata
2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
w sprawie zmiany Uchwały nr III/28/18 z dnia 20
grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok
zadania i środki przeznaczone przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18
Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie
ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych,
nauczycieli
prowadzących
kształcenie w formie zaocznej oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w formie zaocznej
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/18 z
dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Powiatu Opolskiego
w sprawie Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania i
wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy a także niektórych innych składników
wynagrodzenia
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Publicznego
Technikum Zespołu Szkół w Ozimku w
pięcioletnie Publiczne Technikum, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół w
Ozimku
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Publicznego
Technikum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza
w Prószkowie w pięcioletnie Publiczne
Technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza
w Prószkowie
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego Publicznego
Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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53.

XII/82/19

05.09.2019

54.

XII/83/19

05.09.2019

55.

XII/84/19

05.09.2019

56.

XIII/85/19

20.09.2019

57.

XIII/86/19

20.09.2019

58.

XIV/87/19

24.10.2019

59.

XIV/88/19

24.10.2019

60.

XIV/89/19

24.10.2019

61.

XIV/90/19

24.10.2019

62.

XIV/91/19

24.10.2019

63.

XIV/92/19

24.10.2019

64.

XIV/93/19

24.10.2019

65.

XIV/94/19

24.10.2019

66.

XIV/95/19

24.10.2019

67.

XIV/96/19

24.10.2019

68.

XIV/97/19

24.10.2019

69.

XV/98/19

28.11.2019

70.

XV/99/19

28.11.2019

w pięcioletnie Publiczne Technikum Leśne, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
Zespołu Szkół w Tułowicach
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Opolskiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
w sprawie rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020
w sprawie wykonywania zadań z zakresu
administracji rządowej
w sprawie przyjęcia do realizacji programu
„Pomoc
osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym, w wyniku żywiołu” w 2019
roku, finansowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie zmiany Uchwały nr III/28/18 Rady
Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
określającej na 2019 rok zadania i środki
przeznaczone
przez
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób
niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w
przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji
usunięcia pojazdu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia
pomocy finansowej Województwu Opolskiemu
w
sprawie
przeprowadzenia
postępowania
wyjaśniającego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego
Publicznego
Gimnazjum
Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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71.

XV/100/19

28.11.2019

72.

XV/101/19

28.11.2019

73.

XV/102/19

28.11.2019

74.

XV/103/19

28.11.2019

75.

XV/104/19

28.11.2019

76.

XV/105/19

28.11.2019

77.

XV/106/19

28.11.2019

78.

XVI/107/19

19.12.2019

79.

XVI/108/19

19.12.2019

80.

XVI/109/19

19.12.2019

81.

XVI/110/19

19.12.2019

82.

XVI/111/19

19.12.2019

83.

XVI/112/19

19.12.2019

84.

XVI/113/19

19.12.2019

85.

XVI/114/19

19.12.2019

86.

XVI/115/19

19.12.2019

87.

XVI/116/19

19.12.2019

dotychczasowego
Publicznego
Gimnazjum
Zespołu Szkół w Ozimku
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego
Publicznego
Gimnazjum
Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w
Prószkowie
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego
w 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr III/28/18 z dnia 20
grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok
zadania i środki przeznaczone przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego
w sprawie załatwienia skargi na Starostę
Opolskiego
i
Dyrektora
Zarządu
Dróg
Powiatowych w Opolu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2020 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Opolskiego na lata 2019-2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2019
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Opolskiego na rok 2020
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023
w sprawie delegowania radnych do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu
Opolskiego
w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków
przeznaczonych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób
niepełno sprawnych Powiatu Opolskiego
w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt.2 lit. b
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad
Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 202202023”
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady
Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
na
terenie
powiatu
opolskiego,
których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Opolski,
udostępnionych
dla
operatorów
publicznego
transportu
zbiorowego
i
przewoźników
drogowych
oraz
ustalenia

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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88.

XVI/117/19

19.12.2019

89.

XVI/118/19

19.12.2019

90.

XVI/119/19

19.12.2019

91.

XVI/120/19

19.12.2019

warunków i zasad korzystania z tych obiektów
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego
w
sprawie
przeprowadzenia
postępowania
wyjaśniającego
w
sprawie
przeprowadzenia
postępowania
wyjaśniającego petycji Pani Renaty Sutor
w
sprawie
przeprowadzenia
postępowania
wyjaśniającego w zakresie możliwości załatwienia
petycji mieszkańców sołectwa Popielów

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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IV. ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO
Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

Zadania Zarządu Powiatu
1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
2. wykonywanie uchwał Rady Powiatu,
3. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju,
4. gospodarowanie mieniem powiatu,
5. wykonywanie budżetu powiatu,
6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych.
Skład Zarządu Powiatu Opolskiego w roku 2019:
1. Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego: Henryk Lakwa
2. Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu Opolskiego: Leonarda Płoszaj
3. Etatowy Członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Krzysztof Wysdak
4. Członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Joachim Świerc
5. Członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Henryk Zapiór.
W 2019 roku Zarząd Powiatu Opolskiego VI kadencji w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku obradował 67 razy podejmując 630 uchwał. W każdym posiedzeniu Zarządu powiatu opolskiego
uczestniczyło minimalnie trzech członków Zarządu Powiatu.
Szczegółowy wykaz uchwał Zarządu Powiatu Opolskiego podjętych w 2019 roku
L.p.
1.

Nr
uchwały
110/19

Data
podjęcia
07.01.2019

2.

111/19

07.01.2019

3.

112/19

07.01.2019

Tytuł uchwały

Stan wykonania

w sprawie uchwalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Opolu oraz przyjęcia planów finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu na 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Opolskiego do zaciągania zobowiązań

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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zrealizowana

118/19

07.01.2019

w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu Nr 1/19 do
porozumienia z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie
współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w
Opolu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania prac
konserwatorskich w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w
Luboszycach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego
umową pomiędzy Powiatem Opolskim a Stowarzyszeniem „Bieg
Opolski”
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania prac
konserwatorskich płyty nagrobnej Henryka von Dresske
umieszczonej w murze otaczającym kościół parafialny pw. św.
Rocha w Tułowicach
w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na odbiór i wywóz
stałych odpadów komunalnych
w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na konserwację
urządzeń dźwigowych

10.

119/19

09.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

11.

120/19

zrealizowana

12.

121/19

13.

122/19

09.01.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu na 2019 r.
09.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
09.01.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia

14.

123/19

zrealizowana

15.

124/19

16.

125/19

17.

126/19

18.

127/19

09.01.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 201
09.01.2019 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
10.01.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
10.01.2019 w sprawie aneksu do umowy na świadczenie od 1 stycznia
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu
Opolskiego w miejscowościach: Ozimek, Dębska Kuźnia,
Tarnów Opolski, Prószków
10.01.2019 w sprawie aneksu do umowy na świadczenie od 1 stycznia
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu
Opolskiego w miejscowościach: Popielów, Dobrzeń Wielki,
Łubniany, Turawa

4.

113/19

07.01.2019

5.

114/19

07.01.2019

6.

115/19

07.01.2019

7.

116/19

07.01.2019

8.

117/19

07.01.2019

9.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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19.

128/19

15.01.2019 w sprawie akceptacji treści wzoru umowy w sprawie dostawy
samochodu osobowo-terenowego dla Powiatu Opolskiego

zrealizowana

20.

129/19

zrealizowana

21.

130/19

15.01.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
do zadania pt.: „Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz
danych GESUT i BDOT500 dla gminy Prószków
15.01.2019 w sprawie akceptacji umów o świadczenie usług nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2019 roku

22.

131/19

15.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

23.

132/19

zrealizowana

24.

133/19

25.

134/19

26.

135/19

27.

136/19

28.

137/19

29.

138/19

30.

139/19

15.01.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
15.01.2019 w sprawie zmiany kierowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Opolskiego upoważnionych do zaciągania
zobowiązań
21.01.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
21.01.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z udzielonej przez
Powiat Opolski pomocy finansowej dla Miasta Opola w
formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie
zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
położonymi na terenie Miasta Opola niestanowiącymi
wyłącznej własności gminy
21.01.2019 w sprawie zwolnienia uczennicy Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego w Tułowicach z opłat za zakwaterowanie
w internacie Zespołu Szkół w Tułowicach
21.01.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 1/2019 do umowy zawartej
w dniu 26 listopada 2018 r. Nr 1/WTZ/2018 w sprawie
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2019 rok
21.01.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 2/2019 do umowy zawartej
w dniu 26 listopada 2018 r. Nr 1/WTZ/2018 w sprawie
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2019 rok
21.01.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia

31.

140/19

21.01.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia

zrealizowana

32.

141/19

21.01.2019 w sprawie aneksu nr 1 do umowy z dnia 21.06.2018 r.
dotyczącej przekazania środków na wspólne sfinansowanie
projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w
powiecie opolskim – etap II oraz budowy centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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33.

142/19

21.01.2019 w sprawie aneksu nr 1 do umowy z dnia 28.08.2018 r.
dotyczącej przekazania środków na wspólne sfinansowanie
projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w
powiecie opolskim – etap II oraz budowy centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”
21.01.2019 w sprawie aneksu nr 1 do umowy z dnia 26.09.2018 r.
dotyczącej przekazania środków na wspólne sfinansowanie
projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w
powiecie opolskim – etap II oraz budowy centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”
21.01.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 16 do umowy o powierzenie
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w
latach 2015-2019 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym
wieku i przewlekle somatycznie chorych przyjętych i
skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1
stycznia 2004 r.” zawartej w dniu 5 stycznia 2015 roku
21.01.2019 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy dostawy materiałów
i akcesoriów biurowych

zrealizowana

34.

143/19

35.

144/19

36.

145/19

37.

146/19

21.01.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, wykonanie
prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „eusługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
województwa opolskiego”
21.01.2019 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie
powierzenia Gminie Turawa realizacji zadania pod nazwą
„budowa infrastruktury
pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej nr 1705 O na odcinku DK45 (Zawada) – Turawa
(ul. Harcerska)
21.01.2019 w sprawie powołania Zespołu Merytorycznego do Projektu pn.
„e-usługi
cyfrowych
zasobów
geodezyjnych
i
kartograficznych województwa opolskiego
21.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

38.

147/19

39.

148/19

40.

149/19

41.

150/19

21.01.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
21.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
28.01.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

zrealizowana

42.

151/19

43.

152/19

44.

153/10

28.01.2019 w sprawie zawarcia umowy na promocję powiatu opolskiego
na portalu informacyjnym Opowiecie.Info,

zrealizowana

45.

154/19

28.01.2019 w sprawie zawarcia umowy na promocję powiatu opolskiego
na portalu informacyjnym Opowiecie.Info,

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

25

28.01.2019 w sprawie przekazania Sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2018
28.01.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

157/19

28.01.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy serwisowej
oprogramowania systemu księgowego ADAS

zrealizowana

49.

158/19

zrealizowana

50.

159/18

51.

160/19

52.

161/19

53.

162/19

54.

163/19

55.

164/19

28.01.2019 w sprawie Aneksu nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz
realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy
– 3” zawartej w dniu 10.02.2017 r. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20142020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego
28.01.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu „Prowadzenia od 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2018 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w
miejscowościach: Ozimek, Dębska Kuźnia, Prószków, Tarnów
Opolski” określonego umową z dnia 29.12.2017 r. pomiędzy
Powiatem Opolskim a Fundacją MŁODZI LUDZIOM
28.01.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu „Prowadzenia od 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2018 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w
miejscowościach:
Niemodlin,
Tułowice,
Dąbrowa,
Komprachcice” określonego umową z dnia 29.12.2017 r.
pomiędzy Powiatem Opolskim a Fundacją MŁODZI
LUDZIOM
28.01.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu „Prowadzenia od 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2018 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w
miejscowościach: Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany,
Turawa” określonego umową z dnia 29.12.2017 r. pomiędzy
Powiatem Opolskim a Fundacją MŁODZI LUDZIOM
28.01.2019 w sprawie aneksu do umowy na udzielanie od 1 stycznia 2019
r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Opolskiego w
miejscowościach: Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany,
Turawa
28.01.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji
zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w latach 20152019 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób
przewlekle somatycznie chorych i skierowanych do domu
pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.”
określonego umową z dnia 05.01.2015 r. pomiędzy Powiatem
Opolskim a Prowincją Polską Zgromadzenia Sióstr
Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka
28.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

46.

155/19

47.

156/19

48.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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56.

165/19

28.01.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
28.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana

57.

166/19

58.

167/19

01.02.2019 w sprawie przyjęcia
ubezpieczeniowej

polisy

zrealizowana

59.

168/19

01.02.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na wywóz
odpadów komunalnych

zrealizowana

60.

169/19

01.02.2019 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy i podpisania umowy
na dostawę teczek akt pojazdu

zrealizowana

61.

170/19

01.02.2019 w sprawie akceptacji projektu umowy

zrealizowana

62.

171/19

zrealizowana

63.

172/19

01.02.2019 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków na
wspólne sfinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa
centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”
01.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

64.

173/19

zrealizowana

65.

174/19

66.

175/19

67.

176/19

68.

177/19

69.

178/19

01.02.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
01.02.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 roku
11.02.2019 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia
czynności kontrolnych Dyrektorowi Transportowy Dozór
Techniczny
11.02.2019 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego „Planu
kontroli, wynikającego z art. 38b ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, prowadzonych u organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych oraz w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
Powiatu
Opolskiego w 2019 roku”
11.02.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
do zadania pt. „Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz
danych GESUT i BDOT500 dla gminy Murów”
11.02.2019 w sprawie zmiany uchwały o oddaniu w dzierżawę lokalu
użytkowego

70.

179/19

11.02.2019 w sprawie przyjęcia
ubezpieczeniowej

zrealizowana

treści

treści

i

i

podpisania

podpisania

polisy

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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71.

180/19

11.02.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia oraz przyjęcia treści wzoru umowy do zadania
pt.: „Zarządzanie projektem pn. „e-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
11.02.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
14.02.2019 w sprawie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie Nr
RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 projektu pn. „Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap
II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin
Brzeski”
14.02.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka
w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060
– Etap II”
14.02.2019 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 1 do umowy nr
100/108 z dn. 12.10.2018 r. na „Ochronę osób i mienia –
ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie”
14.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

72.

181/19

73.

182/19

74.

183/19

75.

184/19

76.

185/19

77.

186/19

14.02.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
19.02.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polis nr 998-A837052
oraz 998-A837074

zrealizowana

78.

187/19

79.

188/19

19.02.2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2019

zrealizowana

80.

189/19

19.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego
na nieruchomości

zrealizowana

81.

190/19

zrealizowana

82.

191/19

19.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu
polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy
dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu opolskiego pn. Pierwsza pomoc” w 2019 r.
25.02.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

83.

192/19

25.02.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

zrealizowana

84.

193/19

25.02.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

zrealizowana

85.

194/19

25.02.2019 w sprawie gotowości realizacji „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” realizowanego w 2019 roku

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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zrealizowana

199/19

25.02.2019 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków pod
względem formalnym o przyznanie dotacji celowej z budżetu
Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
25.02.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na
wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i
sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku
2019
25.02.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego orz przyjęcia treści wzoru umowy do
zadania pt.” Informatyzacja, integracja i harmonizacja danych
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla
miasta i gminy Niemodlin i Tułowice oraz gminy Dąbrowa”
25.02.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 146/19 Zarządu Powiatu
Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na zakup
sprzętu, licencji na oprogramowanie, wykonanie prac
wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
województwa opolskiego”
25.02.2019 w sprawie akceptacji projektu umowy

91.

200/19

25.02.2019 w sprawie akceptacji projektu umowy

zrealizowana

92.

201/19

25.02.2019 w sprawie akceptacji projektu umowy

zrealizowana

93.

202/19

25.02.2019 w sprawie akceptacji projektu umowy

zrealizowana

94.

203/19

zrealizowana

95.

204/19

25.02.2019 w sprawie porozumienia dotyczącego wykonywania
niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych
z przygotowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji
wojskowej w 2019 roku
25.02.2019 w sprawie zawarcia umowy ramowej transakcji lokat

96.

205/29

25.02.2019 w sprawie zawarcia aneksu do umowy

zrealizowana

97.

206/19

zrealizowana

98.

207/19

29.02.2019 w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacja Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2019-2022
z perspektywą na lata 2023-2026”
29.02.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

86.

195/19

87.

196/19

88.

197/19

89.

198/19

90.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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99.

208/19

29.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

100.

209/19

zrealizowana

101.

210/19

102.

211/19

103.

212/19

104.

213/19

105.

214/19

106.

215/19

107.

216/19

29.02.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
29.02.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
04.03.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
04.03.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
04.03.2019 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury i sztuki określonego umową Nr
ES.524.19.2018 z dnia 28.08.2018 r. pomiędzy Powiatem
Opolskim a Stowarzyszeniem Edukacji Tanecznej i
Artystycznej „LIFE FOR DANCE
04.03.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu przez
Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice
08.03.2019 w sprawie ogłoszenia w 2019 roku naboru wniosków o
przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na
inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza
08.03.2019 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji
celowych spółkom wodnym w 2019 roku

108.

217/19

zrealizowana

109.

218/19

110.

219/19

111.

220/19

08.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 146/19 Zarządu Powiatu
Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na zakup
sprzętu, licencji na oprogramowanie, wykonanie prac
wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
województwa opolskiego”
08.03.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz
sporządzenia
i
ogłoszenia
wykazu
nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy
11.03.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
11.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

112.

221/19

zrealizowana

113.

222/19

11.03.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
11.03.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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114.

223/19

11.03.2019 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w
jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego

zrealizowana

115.

224/19

11.03.2019 w sprawie zawarcia umowy o konserwację i kompleksowy
nadzór autorski nad oprogramowaniem

zrealizowana

116.

225/19

zrealizowana

117.

226/19

118.

227/19

119.

228/19

120.

229/19

121.

230/19

122.

231/19

123.

232/19

124.

233/19

125.

234/19

126.

235/19

11.03.2019 w sprawie podpisania umowy dotyczącej wykonania usługi
pn.” Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – działka nr 30/2
k.m. 2 obręb Lipowa gm. Dąbrowa, działka nr 128 k.m. 1
obręb Nowa Jamka gm. Dąbrowa, działka nr 225/11 k.m. 11
obręb Zawada gm. Turawa, działka nr 147/1 k.m. 4 obręb
Szczedrzyk gm. Ozimek”
11.03.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy w sprawie
zamieszczenia w miesięczniku „Opolskie Info” materiałów
prasowych Starostwa Powiatowego w Opolu
25.03.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 3/2019 do umowy zawartej
w dniu 26 listopada 2018 r. Nr 1/WTZ/2018 w sprawie
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2019 rok
25.03.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 4/2019 do umowy zawartej
w dniu 26 listopada 2018 r. Nr 1/WTZ/2018 w sprawie
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2019 rok
25.03.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem
Kędzierzyńsko-Kozielskim (DC)
25.03.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem
Kędzierzyńsko-Kozielskim (DC)
25.03.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem
Kędzierzyńsko-Kozielskim (PC)
25.03.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowana ofert złożonych w ramach konkursu na
realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania
pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn.
„Pierwsza pomoc” w 2019 r.
25.03.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy świadczenia
usługi całodobowego dostępu do zasobów Miejskiej Sieci
Komórkowej oraz sieci Internet
25.03.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury i sztuki przez Polskie
Stowarzyszenie Perkusyjne
25.03.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy autorskiej
opieki technicznej nad oprogramowaniem Comarch ERGO

127.

236/19

25.03.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia

zrealizowana

128.

237/19

25.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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129.

238/19

25.03.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oaz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
25.03.2019 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok wraz z
informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
25.03.2019 w sprawie akceptacji treści aneksów do umów w sprawie
wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na
realizację projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
28.03.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy świadczenia
usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych

zrealizowana

130.

239/19

131.

240/19

132.

241/19

133.

242/19

28.03.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy o usługę
ochronną w formie monitorowania sygnałów systemu
pożarowego
28.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego
programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2018
28.03.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z
terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc” w 2019 roku
28.03.2019 w sprawie przyjęcia Opinii komisji powołanej do weryfikacji
ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki
oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019
oraz przyznania dotacji oferentom
28.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie

zrealizowana

134.

243/19

135.

244/19

136.

245/19

137.

246/19

138.

247/19

28.03.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

zrealizowana

139.

248/19

28.03.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

zrealizowana

140.

249/18

28.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

141.

250/19

zrealizowana

142.

251/19

143.

252/19

28.03.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
28.03.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
28.03.2019 w sprawie udzielenia upoważnień Kierownikom powiatowych
jednostek organizacyjnych objętych centralizacją VAT

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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28.03.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 146/19 Zarządu Powiatu
Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy na zakup
sprzętu, licencji na oprogramowanie, wykonanie prac
wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
województwa opolskiego”, zmienionej Uchwałą Nr 217/19 z
dnia 8 marca 2019 r.
28.03.2019 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania
usługi pn. „Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
w obrębie Zagwiździe, gmina Murów, dla części działki nr
515 arkusz mapy 2 o pow.0,1280 ha”
28.03.2019 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania
usługi pn. „Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
w obrębie Komprachcice, gmina Komprachcice, dla części
działki nr 173/1 arkusz mapy 2 o pow.0,2920 ha”
28.03.2019 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego Oceny
Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok, sporządzonej przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
08.04.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

258/19

08.04.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem Łomżyńskim

zrealizowana

150.

259/19

zrealizowana

151.

260/19

152.

261/19

153.

262/19

08.04.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem
Opolskim (PG)
08.04.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem
Opolskim (CK)
08.04.2019 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania
usługi pn. „Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
w obrębie Chrząszczyce, gmina Prószków, dla działki nr
361/230 arkusz mapy 2 o pow. 0.6071 ha”
08.04.2019 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej

154.

263/19

11.04.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

155.

264/19

zrealizowana

156.

265/19

11.04.2019 w sprawie akceptacji umowy o powierzenie realizacji zadania
wynikającego z programu polityki zdrowotnej z zakresu
udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn.
„Pierwsza pomoc” w 2019 roku
11.04.2019 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na
„Wykonanie stacji hydroforowej ppoż. oraz wymiana
hydrantów w budynku szpitala w Ozimku”

144.

253/19

145.

254/19

146.

255/19

147.

256/19

148.

257/19

149.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

33

157.

266/19

11.04.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na „Remont dachu budynku głównego szpitala w Ozimku przy
ul. Częstochowskiej 31”
11.04.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz
sporządzenia
i
ogłoszenia
wykazu
nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy
11.04.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
11.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

158.

267/19

159.

268/19

160.

269/19

161.

270/19

11.04.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
11.04.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
11.04.2019 w sprawie przyjęcia treści aneksu do umowy na świadczenie
usług pocztowych

zrealizowana

162.

271/29

163.

272/19

164.

273/19

17.04.2019 w sprawie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o
świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej

zrealizowana

165.

274/19

17.04.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

zrealizowana

166.

275/19

17.04.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy na przeglądy
techniczne instalacji bezpieczeństwa pożarowego

zrealizowana

167.

276/19

17.04.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

168.

277/19

17.04.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

169.

278/19

17.04.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

170.

279/19

17.04.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

171.

280/19

zrealizowana

172.

281/19

173.

282/19

17.04.2019 w
sprawie
powołania
komisji
konkursowej
do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie
17.04.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem
Opolskim
17.04.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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174.

283/19

17.04.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

zrealizowana

175.

284/19

17.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

176.

285/19

zrealizowana

177.

286/19

17.04.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
17.04.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

178.

287/19

17.04.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia

zrealizowana

179.

288/19

26.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na wymianę pokrycia dachowego
wraz z ociepleniem dachu na budynku

zrealizowana

180.

289/19

26.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie systemu zasilania
rezerwowego dla budynku

zrealizowana

181.

290/19

zrealizowana

182.

291/19

183.

292/19

184.

293/19

185.

294/19

26.04.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w zakresie przyznawania dofinansowania ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
26.04.2019 w sprawie
podpisania aneksu nr 2 do umowy nr
AS3/000022/08/D z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie
realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
26.04.2019 w sprawie porozumienia dotyczącego wykonywania
niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2019 roku
26.04.2019 w sprawie oceny merytorycznej wniosków złożonych na
dofinansowanie w 2019 roku prac konserwatorskich,
restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach oraz
przedłożenia Radzie Powiatu Opolskiego projektu uchwały
rekomendowanych do dofinansowania wniosków na te prace
26.04.2019 w sprawie zawarcia umowy

186.

295/19

zrealizowana

187.

296/19

26.04.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 2/19 do
porozumienia z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie
współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w
Opolu
26.04.2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu
Opolskiego za rok 2018

188.

297/19

26.04.2019 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Powiatu Opolskiego za I kwartał 2019 roku

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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26.04.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa
kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 O
Opole – Łubniany w m. Masów – X etap”
26.04.2019 w
sprawie
zatwierdzenia
wyników
postępowania
konkursowego na dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Niemodlinie.
07.05.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia („XVIII Mistrzostwa Śląska w Sportach i
Sztukach Walki”)
07.05.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (II Piknik Ekologiczny pn. „Środowisko
ponad wszystko”)
07.05.2019 w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu prowadzenia
zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu z
Gminą Murów
07.05.2019 w
sprawie
zawarcia
umowy
z
Krapkowickim
Stowarzyszeniem FAIR PLAY („Powiat Opolski niejednym
zabytkiem stoi!”)
07.05.2019 w
sprawie
zawarcia
umowy
z
Krapkowickim
Stowarzyszeniem FAIR PLAY (IV Powiatowy przegląd grup
artystycznych działających na terenie Powiatu Opolskiego)
07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy Polskim Związkiem
Niewidomych (Wycieczka 5-dniowa na Mazury dla członków
Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu
Powiatu Opolskiego)
07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy z Wojewodą Opolskim (Priorytet
3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)

zrealizowana

07.05.2019 w sprawie umowy dotyczącej przekazania środków na
wspólne sfinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa
centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski
07.05.2019 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania w
ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
finansowanego ze środków PFRON w 2019 roku w Powiecie
Opolskim
07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

310/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

202.

311/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

203.

312/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

204.

313/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

189.

298/19

190.

299/19

191.

300/19

192.

301/19

193.

302/19

194.

303/19

195.

304/19

196.

305/19

197.

306/19

198.

307/19

199.

308/19

200.

309/19

201.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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205.

314/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

206.

315/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

207.

316/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

208.

317/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

209.

318/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

210.

319/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

211.

320/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

212.

321/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

213.

322/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

214.

323/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

215.

324/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

216.

325/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

217.

326/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

218.

327/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

219.

328/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

220.

329/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

221.

330/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

222.

331/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

37

223.

332/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

224.

333/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

225.

334/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

226.

335/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

227.

336/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

228.

337/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

229.

338/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków udzielenia
dotacji

zrealizowana

230.

339/19

07.05.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

231.

340/19

zrealizowana

232.

341/19

233.

342/19

13.05.2019 w sprawie zawarcia umowy na zamieszczenie w miesięczniku
Tygodnik Ziemi Opolskiej materiałów prasowych Starostwa
powiatowego w Opolu oraz powierzenia i przetwarzania
danych osobowych
13.05.2019 w sprawie umowy pomiędzy Miastem Opole a Powiatem
Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania i przepływów
finansowych na realizację projektu pn. „e-usługi cyfrowych
zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa
opolskiego”
13.05.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia
(XXIV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich)

234.

343/19

13.05.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia
(VII Wielki Charytatywny Rajd Rowerowy)

zrealizowana

235.

344/19

13.05.2019 w sprawie przyjęcia treści umowy na uporządkowanie
i zarchiwizowanie dokumentów po byłym Szpitalu w Ozimku

zrealizowana

236.

345/19

13.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

237.

346/19

zrealizowana

238.

347/19

13.05.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
13.05.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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239.

348/19

13.05.2019 w sprawie zawarcia aneksu do umowy z PKO BP SA

zrealizowana

240.

349/19

zrealizowana

241.

350/19

13.05.2019 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na
opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.
„Opracowanie
dokumentacji
budowlano-wykonawczej
archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu”
13.05.2019 w sprawie zawarcia umowy z Miastem Opole

242.

351/19

17.05.2019 w sprawie przedstawienia
Opolskiego za rok 2018

Powiatu

zrealizowana

243.

352/19

zrealizowana

244.

353/19

245.

354/19

246.

355/19

247.

356/19

248.

357/19

17.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie
przez Starostę Opolskiego patronatem przedsięwzięcia pn. XX
Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść Dębu”
17.05.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia XI Edycja Konkursu na projekt historyczny
„Póki nie jest za późno”
17.05.2019 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania i dokonania
rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Starych Siołkowicach prowadzonego przez Caritas Diecezji
Opolskiej za rok 2018
17.05.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie sfinansowania i
realizacji zadania pod nazwą: 1) „Budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku Kępa-Biadacz wzdłuż drogi
powiatowej nr 1703 O” – Rozbudowa wraz z przebudową
drogi powiatowej nr 1703 O w km od 0+054.40 do 3+026, od
4+148 do 5+412 do 8+345 do 10+859.00 polegająca na
budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z obiektami
inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym
poszerzeniem jezdni 2) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na
odcinku Brynica wzdłuż DW 461 oraz DP 1702 O do
przysiółka Surowina” w zakresie drogi powiatowej 1702 O na
odcinku Brynica (DW 461) – Surowina – granica gminy
Łubniany – Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej
nr 1702 O w kilometrze od 5+229.20 do 6+868, od 6+890 do
9+136 i od 9+180 do 9+215 polegająca na budowie ścieżki
pieszo-rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie
odwodnienia i częściowym poszerzeniem jezdni
17.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/19 do
porozumienia nr 4/12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie
powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie
stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do
właściwości Starosty Opolskiego
17.05.2019 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej

249.

358/19

17.05.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

zrealizowana

Raportu o

stanie

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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250.

359/19

17.05.2019 w sprawie umów o udzielenie dofinansowania w roku 2019
środkami Funduszu Dróg Samorządowych

zrealizowana

251.

360/19

17.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

252.

361/19

zrealizowana

253.

362/19

254.

363/19

255.

364/19

256.

365/19

257.

366/19

258.

367/19

17.05.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
17.05.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
17.05.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na „Osuszanie wraz z wykonaniem nowej izolacji
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul.
Książąt Opolskich 27”
17.05.2019 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania pn.
„Osuszanie
wraz
z
wykonaniem
nowej
izolacji
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul.
Książąt Opolskich 27”
23.05.2019 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania
usługi pn.” Opracowanie dokumentów prawnych niezbędnych
do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla 240
działek (wieloczęściowych) położonych w powiecie opolskim
celem dostosowania bazy EGiB do zapisów rozporządzenia o
ewidencji gruntów i budynków”
23.05.2019 zmiany do uchwały Nr 1361/17 Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Opolu
23.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

259.

368/19

zrealizowana

260.

369/19

261.

370/19

23.05.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
23.05.2019 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na
opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej
Warsztatów Terapii Zajęciowej w obiekcie Domu Dziecka w
Tarnowie Opolskim” wraz z nadzorem autorskim
23.05.2019 w sprawie zawarcia umowy (VI Memoriał Dariusza
Brzozowskiego w piłce ręcznej chłopców)

262.

371/19

zrealizowana

263.

372/19

27.05.2019 W sprawie udzielenia w 2019 roku spółkom wodnym dotacji z
budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji robót na bieżące utrzymanie wód i
urządzeń wodnych
27.05.2019 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a
Gminną Spółką Wodną w Łubnianach dotyczącej warunków
udzielenia dotacji celowej

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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27.05.2019 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a
Miejsko-Gminną Spółką Wodną w Ozimku dotyczącej
warunków udzielenia dotacji celowej
27.05.2019 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a
Gminną Spółką Wodną w Popielowie dotyczącej warunków
udzielenia dotacji celowej
27.05.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 1 do polisy
ubezpieczeniowej

zrealizowana

27.05.2019 w sprawie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie Nr
RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 projektu pn. „Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap
II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin
Brzeski”
27.05.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 17 do umowy o powierzenie
realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie w
latach 2015-2019 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym
wieku i przewlekle somatycznie chorych przyjętych i
skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1
stycznia 2004 r.” zawartej w dniu 5 stycznia 2015 roku
27.05.2019 w sprawie zawarcia aneksu do umowy

zrealizowana

379/19

27.05.2019 w sprawie korekty kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Powiatu Opolskiego za I kwartał 2019 roku

zrealizowana

271.

380/19

zrealizowana

272.

381/19

273.

382/19

274.

383/19

275.

384/19

27.05.2019 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a
Gminną Spółką Wodną w Dobrzeniu Wielkim dotyczącej
warunków udzielenia dotacji celowej
27.05.2019 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a
Gminną Spółką Wodną w Komprachcicach dotyczącej
warunków udzielenia dotacji celowej
30.05.2019 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania
usługi pn. „Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
w obrębie Łubniany, gmina Łubniany, dla działki nr 368/1,
368/2, 368/4 arkusz mapy 2 o pow. 0.4257 ha”
30.05.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem
Brzeskim
30.05.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem Kamiennogórskim

276.

385/19

zrealizowana

277.

386/19

30.05.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na „Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych
infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru
powiatowego związanych z realizacja projektu pn. ”e-usługi
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla
województwa opolskiego”
30.05.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu

264.

373/19

265.

374/19

266.

375/19

267.

376/19

268.

377/19

269.

378/19

270.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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278.

387/19

30.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

279.

388/19

zrealizowana

280.

389/19

281.

390/19

30.05.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
30.05.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
05.06.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy
(prace konserwatorskie obrazu „Grupa Ukrzyżowania”)

282.

391/19

05.06.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy
(prace remontowe systemu powietrznego organów)

zrealizowana

283.

392/19

zrealizowana

284.

393/19

285.

394/19

286.

395/19

287.

396/19

288.

397/19

05.06.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy w sprawie
wykonania opracowania pn. „Raport z realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego za lata 20172018
05.06.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na
sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu stanowiących własność
osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie
gminy: Turawa, obręb Turawa
05.06.2019 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a
Gminną Spółką Wodną w Dąbrowie dotyczącej warunków
udzielenia dotacji celowej
05.06.2019 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia kategorii drogi
wojewódzkiej wymienionej we wniosku nr ANDr.7021.30.2019 z dnia 24.05.2019 r. i zaliczenia jej do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia nowego przebiegu
drogi gminnej
05.06.2019 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania pn.
„Remont dachu budynku głównego szpitala w Ozimku przy
ul. Częstochowskiej 31
05.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

289.

398/19

zrealizowana

290.

399/19

291.

400/19

292.

401/19

05.06.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
05.06.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
10.06.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na „Osuszanie wraz z wykonaniem nowej izolacji
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul.
Książąt Opolskich 27” – II
10.06.2019 w sprawie zawarcia umowy na zakup materiałów
eksploatacyjnych i biurowych w ramach projektu pn.
„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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293.

402/19

10.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
mieszkalnego

zrealizowana

294.

403/19

10.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem czterech
nieruchomości

zrealizowana

295.

404/19

10.06.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

zrealizowana

296.

405/19

zrealizowana

297.

406/19

298.

407/19

299.

408/19

300.

409/19

301.

410/19

10.06.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na „Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych
infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru
powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla
województwa opolskiego” – dotyczy zadania realizowanego
dla powiatu brzeskiego
10.06.2019 w sprawie przyjęcia treści Uchwały w sprawie wspólnego
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą: „Budowa
chodnika w ciągu DP Nr 1716 O na odc. od DW 415 do m.
Zimnice Małe – opracowanie projektu budowlanowykonawczego”
12.06.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (XI Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną
„Zamczysko”)
12.06.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (Obchody Święta Karpia w Województwie
Opolskim)
12.06.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
12.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

302.

411/19

zrealizowana

303.

412/19

12.06.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
12.06.2019 w sprawie zawarcia umowy

304.

413/19

17.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

305.

414/19

zrealizowana

306.

415/19

17.06.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
17.06.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa

307.

416/19

17.06.2019 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia kategorii drogi
wojewódzkiej wymienionej we wniosku nr MG.6870.41.2019
z dnia 04.06.2019 r. i zaliczenia jej do kategorii dróg
gminnych

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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308.

417/19

17.06.2019 w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy dostawy z dnia 27
grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Opolskim a
PWPW
17.06.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia
(VII Opolskie Spotkania Kresowe)

zrealizowana

309.

418/19

310.

419/19

17.06.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia
(III Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki „Opole 2019”)

zrealizowana

311.

420/19

17.06.2019 w sprawie objęcia przez Starostę patronatem przedsięwzięcia
(Bieg Budkowicki – piąta edycja)

zrealizowana

312.

421/19

zrealizowana

313.

422/19

24.06.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 5/2019 do umowy zawartej
w dniu 26 listopada 2018 r. Nr 1/WTZ/2018 w sprawie
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Siołkowicach Starych na 2019 rok
24.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego
na nieruchomości

314.

423/19

24.06.2019 w sprawie świadczenia usługi utrzymania serwisu Biuletyn
Informacji Publicznej (BIP)

zrealizowana

315.

424/19

24.06.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa

zrealizowana

316.

425/19

zrealizowana

317.

426/19

318.

427/19

27.06.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na wykonanie
zadania przeprowadzenia oceny udatności upraw leśnych
założonych na gruntach rolnych w 2014 roku
27.06.2019 w sprawie przyjęcia porozumienia na udzielenie wsparcia
finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Opolu
27.06.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie

319.

428/19

27.06.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego za 2018 rok

zrealizowana

320.

429/19

27.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

321.

430/19

zrealizowana

322.

431/19

27.06.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
27.06.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

44

323.

432/19

zrealizowana

434/19

28.06.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na „Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych
infrastruktury informacji przestrzennej dla
obszaru
powiatowego związanych z realizacją projektu pn. e-usługi
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla
województwa opolskiego” dotyczy zadań realizowanych dla
powiatów: krapkowickiego, strzeleckiego, opolskiego
28.06.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na „Informatyzację, Integrację i harmonizację danych
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gminy
Komprachcice”
28.06.2019 w sprawie zmiany treści uchwały nr 1144/17

324.

433/19

325.
326.

435/19

03.07.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy

zrealizowana

327.

436/19

03.07.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

328.

437/19

zrealizowana

329.

438/19

03.07.2019 w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego korzystania
z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych,
który
jest
ogólnopolską platformą informatyczną wspomagającą
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 1 do umowy
na odbiór i wywóz stałych odpadów komunalnych

330.

439/19

zrealizowana

331.

440/19

10.07.2019 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania
usługi pn. „Usystematyzowanie systemów wysokości na
terenie Powiatu Opolskiego”
10.07.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

332.

441/19

10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania upoważnienia

zrealizowana

333.

442/19

10.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części
nieruchomości

zrealizowana

334.

443/19

zrealizowana

335.

444/19

10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie wspólnego
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont
chodnika na drodze powiatowej Nr 1184 O w m. Gracze ul.
Kręta – etap II”
10.07.2019 w sprawie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o
świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej

336.

445/19

10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem Kętrzyńskim

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia do
porozumienia zawartego w dniu 22.06.2012 r. pomiędzy
Powiatem Opolskim a Miastem Opole
10.07.2019 w sprawie przyjęcie treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole

zrealizowana

10.07.2019 w sprawie akceptacji treści wzorów do umów w sprawie
wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na
realizację projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie
powierzenia Gminie Murów realizacji zadań pod nazwą:
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O
Wołczyn – DW 454 w m. Murów, ul. Wolności”, „Remont
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW
454 w m. Zagwiździe ul. Murowska”, „Remont chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w
m. Stare Budkowice”, „Remont chodnika w drodze
powiatowej nr 1721 O w m. Grabczok”
10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą: „Remont
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW
454 w m. Murów, ul. Wolności”
10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą: „Remont
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW
454 w m. Zagwiździe, ul. Murowska”
10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą: „Remont
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1330 O Chudoba –
Zagwiździe w m. Stare Budkowice”
10.07.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego
sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą: „Remont
chodnika w drodze powiatowej nr 1721 O w m. Grabczok”
10.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

zrealizowana

456/19

10.07.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
15.07.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania upoważnień

348.

457/19

15.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

349.

458/19

zrealizowana

350.

459/19

15.07.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
15.07.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok

337.

446/19

338.

447/19

339.

448/19

340.

449/19

341.

450/19

342.

451/19

343.

452/19

344.

453/19

345.

454/19

346.

455/19

347.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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351.

460/19

352.

461/19

353.

462/19

354.

463/19

355.

464/19

356.

465/19

357.

466/19

358.

467/19

359.

468/19

360.

469/19

361.

470/19

362.

471/19

363.

472/19

364.

473/19

22.07.2019 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania
usługi pn. „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie
Magnuszowiczki, gmina Niemodlin dla działki nr 131 arkusz
mapy 2 o powierzchni 0.0100 ha, stanowiącej tereny różne
(Tr)
22.07.2019 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu
Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu
Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 roku
22.07.2019 w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia drogi wewnętrznej
stanowiącej własność Gminy Murów do kategorii dróg
gminnych
22.07.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

zrealizowana

22.07.2019 w sprawie podpisania umowy dotyczącej wykonania usługi
pn. „Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów”
zalesionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Zalesienie gruntów rolnych
oraz zalesienie gruntów innych niż rolne” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
22.07.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej przez Ludowy Klub
Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach
22.07.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury sztuki przez Stowarzyszenie
Mażoretek Polskich
22.07.2019 w sprawie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie Nr
RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 projektu pn. „Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap
II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin
Brzeski”
22.07.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
22.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

22.07.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
22.07.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
29.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

29.07.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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29.07.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
12.08.2019 w sprawie zawarcia umowy (II Festiwal Artystyczny „Tobie
Polsko”)

zrealizowana

476/19

12.08.2019 w sprawie zawarcia umowy (Jarmark Bożonarodzeniowy
2019)

zrealizowana

368.

477/19

zrealizowana

369.

478/19

370.

479/19

12.08.2019 w sprawie akceptacji umowy określającej warunki pracy
źródła
energii
w
instalacji
odbiorcy
nr
3/321004431399/ODW/OZE/D
–
mikroinstalacja
fotowoltaiczna – budynek Starostwo Powiatowe w Opolu, ul.
Książąt Opolskich 27
12.08.2019 w sprawie akceptacji treści wzoru aneksu nr 2 do umowy nr
100/108 z dn. 12.10.2018 r. w sprawie umowy na „Ochronę
osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i
konwojowanie”
12.08.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania upoważnień

371.

480/17

12.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

372.

481/19

zrealizowana

373.

482/19

374.

483/19

375.

484/19

376.

485/19

377.

486/19

378.

487/19

12.08.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
12.08.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
14.08.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu przez
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy
14.08.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury i sztuki przez Polski Związek
Niewidomych Okręg Opolski
14.08.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
Porozumienia pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a
Powiatem Opolskim
14.08.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
Porozumienia pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim
a Powiatem Opolskim
14.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części
nieruchomości

379.

488/19

14.08.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia

zrealizowana

380.

489/19

14.08.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia

zrealizowana

365.

474/19

366.

475/19

367.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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14.08.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych –
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opolskiego
14.08.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na „Usługę ochrony budynków i mienia, stanowiących
własność Skarbu Państwa w zespole dworsko parkowym w
Karczowie”
14.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

zrealizowana

496/19

14.08.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
14.08.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
23.08.2019 w sprawie porozumień z gminami położonymi na obszarze
Powiatu Opolskiego dotyczących udzielenia nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w 2020 roku
23.08.2019 w sprawie zawarcia aneksu do umowy

388.

497/19

23.08.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

389.

498/19

23.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości

zrealizowana

390.

499/19

zrealizowana

391.

500/19

392.

501/19

393.

502/19

394.

503/19

23.08.2019 w sprawie zawarcia umowy na zakup zestawu komputerowego
w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku
pracy – 3”
23.08.2019 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania w
ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
finansowanego ze środków PFRON w 2019 roku w Powiecie
Opolskim
23.08.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
30.08.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
wynikającego z programu polityki zdrowotnej z zakresu
udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn.
„Pierwsza pomoc” przez Opolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
30.08.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Opolskiego za I półrocze 2019 roku

395.

504/19

30.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

381.

490/19

382.

491/19

383.

492/19

384.

493/19

385.

494/19

386.

495/19

387.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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396.

505/19

30.08.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
30.08.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
30.08.2019 w sprawie zmiany kierowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Opolskiego upoważnionych do zaciągania
zobowiązań
30.08.2019 w sprawie zamiany upoważnień udzielonych kierownikom
powiatowych
jednostek
organizacyjnych
objętych
centralizacją VAT
03.09.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy

zrealizowana

397.

506/19

398.

507/19

399.

508/19

400.

509/19

401.

510/19

03.09.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

zrealizowana

402.

511/19

zrealizowana

403.

512/19

404.

513/19

405.

514/19

03.09.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego
programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalności pożytku publicznego na rok 2020”
05.09.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego – usługa społeczna oraz przyjęcia
treści wzoru umowy do zadania pt. „Usługi Ochrony osób i
mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie
05.09.2019 w sprawie przyjęcia treści porozumienia regulującego zasady
funkcjonowania rodziny zastępczej zawodowej na terenie
Powiatu Opolskiego
05.09.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Opole

406.

515/19

05.09.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

407.

516/19

zrealizowana

408.

517/19

409.

518/19

410.

519/19

05.09.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Prac
konserwatorskich obrazu „Grupa Ukrzyżowania” z kościoła
parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Zagwiździu
05.09.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Prac
remontowych systemu powietrznego organów z kościoła
parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Zagwiździu
05.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do
umowy na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu
strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art.
130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg
położonych na terenie Powiatu Opolskiego
05.09.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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411.

520/19

05.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019
roku

zrealizowana

412.

521/19

zrealizowana

413.

522/19

414.

523/19

415.

524/19

416.

525/19

417.

526/19

05.09.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
05.09.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
05.09.2019 w sprawie wyznaczenia osób do podpisania umowy na
realizację przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu
Szkół w Tułowicach programu „Certyfikowane Wojskowe
Klasy Mundurowe”
09.09.2019 w sprawie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie Nr
RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 projektu pn. „Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap
II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin
Brzeski”
09.09.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach)
09.09.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (Ośrodek Kultury w Niemodlinie)

418.

527/19

zrealizowana

419.

528/19

09.09.2019 w sprawie wyznaczenia osób do podpisania na realizację przez
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w
Tułowicach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy
Mundurowe”
12.09.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Powiatem Opolskim

420.

529/19

12.09.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Powiatem Opolskim

zrealizowana

421.

530/19

12.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości

zrealizowana

422.

531/19

12.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

423.

532/19

zrealizowana

424.

533/19

425.

534/19

12.09.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
12.09.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
12.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości

426.

535/19

12.09.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (Oktoberfest dla mieszkańców powiatu
opolskiego)

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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427.

536/19

20.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

428.

537/19

zrealizowana

429.

538/19

430.

539/19

20.09.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
20.09.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
20.09.2019 w sprawie zawarcia aneksu do umowy

431.

540/19

zrealizowana

432.

541/19

20.09.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
20.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości

433.

542/19

20.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości

zrealizowana

434.

543/19

zrealizowana

435.

544/19

436.

545/19

437.

546/19

438.

547/19

20.09.2019 w sprawie przyjęcia treści Aneksu do Porozumienia w sprawie
wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą:
1)„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku KępaBiadacz wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 O” – Rozbudowa
wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703O w km od
0+054.40 do 3+926, od 4+148 do 5+ 185, od 5+412 do 8+300
i od 8+345 do 10+859.00, polegająca na budowie ścieżki
pieszo rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie
odwodnienia i częściowym poszerzeniem jezdni
2) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Brynica
wzdłuż DW 461 ora DP 1702 O do przysiółka Surowina w
zakresie drogi powiatowej 1702 O na odcinku Brynica (DW
461) – Surowina – granica gminy Łubniany – Rozbudowa
wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 O w kilometrze
od 5+229.20 do 6+868, od 6+890 do 9+136 i od 9+180 do
9+215, polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej wraz
z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i
częściowym poszerzeniem jezdni
30.09.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (Eko Moto Show rekord Polski w największej
liczbie osób uprawiających nordic walking)
30.09.2019 w sprawie porozumienia wstępnego o partnerstwie na rzecz
realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka
– wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”
30.09.2019 w sprawie akceptacji umowy na realizację zadania pn. „Pomoc
finansowa na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej
dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
04.10.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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04.10.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w
Niemodlinie w przypadku nieobecności dyrektora
04.10.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych
04.10.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia
przedstawicieli Zarządu Powiatu do przeprowadzenia
inwentaryzacji mienia
04.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części
nieruchomości

zrealizowana

552/19

04.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

444.

553/19

zrealizowana

445.

554/19

446.

555/19

447.

556/19

448.

557/19

449.

558/19

04.10.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
04.10.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
04.10.2019 w sprawie umowy o dofinansowanie w roku 2019 środkami
budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa i odnowienie
skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1508 O Niemodlin –
Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i
Magnuszowice – Magnuszowiczki – II etap” realizowanego w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych
04.10.2019 w sprawie umowy o dofinansowanie w roku 2019 środkami
budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1770 O – ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na
odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej – II etap” realizowanego
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
04.10.2019 w sprawie aneksu do umowy o dofinansowanie w roku 2019
środkami budżetu państwa projektu pn. „Rozbudowa odcinka
drogi powiatowej nr 1807 O w miejscowości Krasiejów ul.
Spóracka” realizowanego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych
10.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości

450.

559/19

zrealizowana

451.

560/19

452.

561/19

10.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do
umowy na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu
strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie
art.130a ust.1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym z dróg
położonych na terenie Powiatu Opolskiego,
10.10.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wysokości
środków finansowych podlegających przekazaniu na realizację
zobowiązań wynikających z podpisanego dnia 21 maja 2019
Porozumienia
10.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019
roku

439.

548/19

440.

549/19

441.

550/19

442.

551/19

443.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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453.

562/19

10.10.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
10.10.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
10.10.2019 w sprawie zawarcia aneksu do umowy

zrealizowana

454.

563/19

455.

564/19

456.

565/19

17.10.2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej

zrealizowana

457.

566/19

zrealizowana

458.

567/19

17.10.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na dostawę energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego
oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu
Opolskiego
17.10.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy dostawy
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

459.

568/19

zrealizowana

460.

569/19

461.

570/19

17.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Starych Siołkowicach lub jego dodatkowe
wyposażenie w 2019 roku
17.10.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie wysokości
środków finansowych podlegających przekazaniu na realizację
zobowiązań wynikających z podpisanego dnia 21 maja 2019 r.
Porozumienia
17.10.2019 w sprawie upoważnienia do składania wniosków o uzyskanie
zezwoleń na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

462.

571/19

17.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

463.

572/19

zrealizowana

464.

573/19

465.

574/19

466.

575/19

17.10.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
24.10.2019 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Opolskiego
Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2018/2019
24.10.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w
Niemodlinie w przypadku nieobecności dyrektora
24.10.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

467.

576/19

24.10.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym
całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2
ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na
terenie Powiatu Opolskiego

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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468.

577/19

24.10.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem Kłodzkim

zrealizowana

469.

578/19

24.10.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem Kłodzkim

zrealizowana

470.

579/19

24.10.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem Kłodzkim

zrealizowana

471.

580/19

zrealizowana

472.

581/19

473.

582/19

474.

583/19

24.10.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 18 do umowy o powierzenie
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie w
latach 2015-2019 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym
wieku i przewlekle somatycznie chorych przyjętych i
skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1
stycznia 2004 r.” zawartej w dniu 5 stycznia 2015 r.
24.10.2019 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy nr
UP/069472/2019/O03R02
o
przyłączenie
do
sieci
dystrybucyjnej – zwiększenie mocy na potrzeby planowanych
Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku przy ul. Korczaka
1 w Tarnowie Opolskim
24.10.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
24.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019
roku

475.

584/19

zrealizowana

476.

585/19

477.

586/19

24.10.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
24.10.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
25.10.2019 w sprawie zawarcia aneksu do umowy

478.

587/19

29.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

479.

588/19

zrealizowana

480.

589/19

481.

590/19

29.10.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
29.10.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
29.10.2019 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Powiatu Opolskiego za III kwartał 2019 roku

482.

591/19

29.10.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2010r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej
oraz mediacji w miejscowościach: Turawa, Dobrzeń Wielki,
Łubniany, Popielów, Opole

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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29.10.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2019r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
edukacji prawnej oraz mediacji lub udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz mediacji w
miejscowościach: Ozimek, Prószków, Dębska Kuźnia, Opole,
Tarnów Opolski
29.10.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2019r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
edukacji prawnej oraz mediacji lub udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz mediacji w
miejscowościach: Opole, Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa,
Komprachcice
08.11.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w
Prószkowie)
08.11.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (Łubniański Ośrodek Kultury)

zrealizowana

596/19

08.11.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (Tułowicki Ośrodek Kultury)

zrealizowana

488.

597/19

08.11.2019 w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego patronatem
przedsięwzięcia (Gmina Tarnów Opolski)

zrealizowana

489.

598/19

zrealizowana

490.

599/19

491.

600/19

08.11.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie w latach 2020-2021 realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym
uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w
zakresie pomocy społecznej
08.11.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 19 do umowy o powierzenie
realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie w
latach 2015-2019 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym
wieku i przewlekle somatycznie chorych przyjętych i
skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1
stycznia 2004 r.” zawartej w dniu 5 stycznia 2015 r.
08.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia
pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Powiatem Opolskim

492.

601/19

08.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia
pomiędzy Powiatem Oleskim a Powiatem Opolskim

zrealizowana

493.

602/19

08.11.2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej Stomatologicznym w Ozimku

zrealizowana

494.

603/19

08.11.2019 w
sprawie
zawarcia
porozumienia
z
Centrum
stomatologicznym Studio ortodoncji w Zimnicach Wielkich

zrealizowana

495.

604/19

08.11.2019 w sprawie zawarcia umowy

zrealizowana

483.

592/19

484.

593/19

485.

594/19

486.

595/19

487.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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496.

605/19

497.

606/19

498.

607/19

499.

608/19

500.

609/19

501.

610/19

502.

611/19

503.

612/19

504.

613/19

505.

614/19

506.

615/19

507.

616/19

508.

617/19

509.

618/19

510.

619/19

511.

620/19

08.11.2019 w sprawie przyjęcia treści Umowy w sprawie sfinansowania i
wspólnej realizacji zadania pod nazwą: „Remont chodnika w
ciągu DP Nr 1705 O Zawada-Turawa-Zębowice-Dobrodzień
w m. Kadłub Turawski”
08.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości

zrealizowana

08.11.2019 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do
dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
08.11.2019 w sprawie przeznaczenia pomieszczenia użytkowego do
dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
08.11.2019 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do
dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
08.11.2019 w sprawie akceptacji treści aneksów do umów w sprawie
wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na
realizację projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
08.11.2019 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy rozwiązującej
umowę nr 36/2019 z dn. 03.06.2019 r. na opracowanie
dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Opracowanie
dokumentacji
budowlano-wykonawczej
archiwum
zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu”
08.11.2019 w sprawie zawarcia umowy na obsługę techniczną Gali
wręczenia Nagrody Starosty Opolskiego – Magnolia Powiatu
Opolskiego
08.11.2019 w sprawie zawarcia umowy na obsługę konferansjerską i
oprawę muzyczną Gali wręczenia Nagrody Starosty
Opolskiego – Magnolia Powiatu Opolskiego
08.11.2019 w sprawie zawarcia umowy na przygotowanie, obsługę
gastronomiczną i kelnerską podczas Gali wręczenia Nagrody
Starosty Opolskiego – Magnolia Powiatu Opolskiego
15.11.2019 w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu
Opolskiego na 2020 rok

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

15.11.2019 w sprawie porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej
zrealizowana
pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, na obszarze
powiatu opolskiego w 2020 roku
15.11.2019 w sprawie zawarcia umowy na dostawę dokumentów i niezrealizowana
oznaczeń komunikacyjnych
15.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy Nr
10/KRPZ/2019 z Wojewodą Opolskim na realizację zadań w
2019 r. w ramach Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej
15.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem
Oleskim
15.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem
Kamieniogórskim

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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512.

621/19

21.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa

zrealizowana

513.

622/19

zrealizowana

514.

623/19

515.

624/19

516.

625/19

517.

626/19

518.

627/19

519.

628/19

21.11.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na „Usługę ochrony budynków i mienia, stanowiących
własność Skarbu Państwa w zespole dworsko-parkowym w
Karczowie”
21.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na wykonanie
zadania rozliczenia klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych,
w celu ujawnienia powierzchni zalesionych w operacie
ewidencji gruntów i budynków
21.11.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w
miejscowościach: Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów Opolski,
Prószków, Tułowice, Niemodlin, Dąbrowa, Komprachcice,
Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Opole w roku
2020
21.11.2019 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania
usługi pn. „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie
Karczów gmina Dąbrowa na działce nr 237 arkusz mapy 1 o
ogólnej powierzchni 0,4615 ha w części dotyczącej użytku
pastwiska trwałe klasy III (PsIII) o pow. 0.2457 ha”
21.11.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu praz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
21.11.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
21.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

520.

629/19

zrealizowana

521.

630/19

522.

631/19

21.11.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
21.11.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
21.11.2019 w sprawie wystąpienia z pozwem o zapłatę oraz zatwierdzenia
projektu tegoż pozwu

523.

632/19

21.11.2019 w sprawie przyjęcia treści wzoru umowy i podpisania Umowy
licencyjnej na korzystanie z serwisu prawnego LEX

zrealizowana

524.

633/19

21.11.2019 w sprawie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o
świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej

zrealizowana

525.

634/19

26.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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526.

635/19

527.

636/19

528.

637/19

529.

638/19

530.

639/19

531.

640/19

532.

641/19

533.

642/19

534.

643/19

535.

644/19

536.

645/19

537.

646/19

538.

647/19

26.11.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
26.11.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
26.11.2019 w
sprawie
zawarcia
i
podpisania
umowy
nr
POM/000001/08/D o realizację przez samorząd powiatowy
programu
„Pomoc
osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu” finansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
26.11.2019 w sprawie akceptacji wzoru Umowy dotyczącej wykonania
usługi pn.”Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie
Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki na działkach nr 70 i 75
arkusz mapy 2 w części dotyczącej użytku gruntowego dr drogi o powierzchni 0.1000 ha”
26.11.2019 w
sprawie
udzielenia
upoważnienia
Dyrektorowi
Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w zakresie
realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu” finansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
26.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia
pomiędzy Miastem Katowice Powiatem Opolskim,

zrealizowana

26.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem
Mysłowice
26.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Porozumienia
pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Powiatem Opolskim

zrealizowana

26.11.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Powiatem
Opolskim
26.11.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na usługi pocztowe
28.11.2019 w sprawie zawarcia porozumienia

zrealizowana

28.11.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu
Opolskiego
w
zakresie
świadczenia
nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji
w miejscowościach: Opole, Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa,
Komprachcice
28.11.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu
Opolskiego
w
zakresie
świadczenia
nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji
w miejscowościach: Ozimek, Prószków, Dębska Kuźnia,
Opole, Tarnów Opolski

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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539.

648/19

540.

649/19

541.

650/19

542.

651/19

543.

652/19

544.

653/19

545,

654/19

546.

655/19

547.

656/19

548.

657/19

549.

658/19

550.

659/18

551.

660/19

28.11.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu
Opolskiego
w
zakresie
świadczenia
nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji
w miejscowościach: Turawa, Dobrzeń Wielki, Łubniany,
Popielów, Opole
28.11.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na zadanie pn. „Utworzenie i uzupełnienie danych
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla
obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „eusługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
dla województwa opolskiego” – powiat kluczborski, oleski
28.11.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 6/2019 do umowy zawartej
w dniu 26 listopada 2018 r. Nr 1/WTZ/2018 w sprawie
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Starych Siołkowicach na 2019 rok
28.11.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
04.12.2019 w sprawie akceptacji treści i podpisania umowy na
opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.
„Opracowanie
dokumentacji
budowlano-wykonawczej
archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu’ +
nadzór autorski II
04.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania polisy
ubezpieczeniowej

zrealizowana

04.12.2019 w sprawie zawarcia umowy licencyjnej jednorazowej na
publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów podczas Gali
wręczenia Nagrody Starosty Opolskiego – Magnolia Powiatu
Opolskiego
04.12.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury i sztuki przez Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
04.12.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej sportu przez Ludowy
Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Komprachcicach
04.12.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu przez
Gminę Murów
04.12.2019 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie
powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych
położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
04.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

04.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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552.

661/19

553.

662/19

554.

663/19

555.

664/19

556.

665/19

557.

666/19

558.

667/19

559.

668/19

560.

669/19

561.

670/19

562.

671/19

563.

672/19

564.

673/19

04.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
04.12.2019 w sprawie umowy darowizny pomiędzy Powiatem Opolskim a
SPZ MSWiA w Opolu

zrealizowana

09.12.2019 w sprawie akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr
DRP/5/2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wspólnego
sfinansowania i przepływów finansowych na realizację
projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i
kartograficznych województwa opolskiego”
09.12.2019 w sprawie akceptacji treści aneksów do umów w sprawie
wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na
realizację projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
09.12.2019 w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych spółkom wodnym
w 2019r. z budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji robót na bieżące utrzymanie wód i
urządzeń wodnych
09.12.2019 w sprawie przyjęcia treści Aneksu do Porozumienia w sprawie
wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą:
„Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1716 O na odc. od DW 415
do m. Zimnice Małe – opracowanie projektu budowlanowykonawczego
09.12.2019 w sprawie aneksu do umowy o dofinansowanie w roku 2019
środkami budżetu państwa projektu pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m.
Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 –
etap II” realizowanego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych
09.12.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści wzoru umowy
na zadanie pn. „Utworzenie i uzupełnienie danych
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla
obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „eusługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
dla województwa opolskiego” – powiat namysłowski,
kędzierzyńsko-kozielski
09.12.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania
czynności związanych z realizacją procedur udzielania
zamówień publicznych
09.12.2019 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia rozwiązującego
umowę nr 031/1/2018 pomiędzy Powiatem Opolskim a
Województwem Opolskim
09.12.2019 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego

zrealizowana

09.12.2019 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do
dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
09.12.2019 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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565.

674/19

12.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

566.

675/19

zrealizowana

567.

676/19

568.

677/19

12.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
12.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
12.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Umowy dostawy
materiałów eksploatacyjnych do komputerów

569.

678/19

zrealizowana

570.

679/19

571.

680/19

572.

681/19

573.

682/19

574.

683/19

575.

684/19

12.12.2019 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Opolskiego
„Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Opolskiego za lata 2017-2018”
12.12.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej przez Stowarzyszenie
Forum dla Gminy Komprachcice
12.12.2019 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Opolskiego
„Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata
2020-2023”
12.12.2019 w sprawie aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.”
Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych
nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice
– Grodków i Magnuszowice – Magnuszowiczki – II etap”
12.12.2019 w sprawie podpisania Aneksu Nr 7/2019 do umowy zawartej
w dniu 26 listopada 2018 r. Nr 1/WTZ/2018 w sprawie
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Starych Siołkowicach na 2019 rok
12.12.2019 w sprawie zawarcia umowy dofinansowania kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych
Siołkowicach na 2020 rok
12.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Opolskim a Miastem Katowice

576.

685/19

zrealizowana

577.

686/19

578.

687/19

579.

688/19

12.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem
Kłodzkim
12.12.2019 w sprawie
przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem
Kłodzkim
12.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu do
porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem
Kłodzkim
12.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania porozumienia
pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Powiatem Opolskim

580.

689/19

12.12.2019 w sprawie umowy pomiędzy Powiatem
Charytatywną Organizacją „ Krok do Życia”

zrealizowana

Opolskim

a

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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581.

690/19

19.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania upoważnień

zrealizowana

582.

691/19

19.12.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

zrealizowana

583.

692/19

19.12.2019 w sprawie umowy darowizny pomiędzy Powiatem Opolskim a
Komendą Miejską Policji w Opolu

zrealizowana

584.

693/19

zrealizowana

585.

694/19

586.

695/19

19.12.2019 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu
Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów
inwestycji
służącej
ograniczeniu
emisji
zanieczyszczeń do powietrza
19.12.2019 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej składane
przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, tj. na
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu
Wielkim, celem zapewnienia opieki całodobowej osobom
skierowanym do domu pomocy społecznej przed dniem 1
stycznia 2004 roku
19.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na konserwację
urządzeń dźwigowych

587.

696/19

19.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 1 do umowy
nr 10176/N/KK/2018 na wywóz odpadów komunalnych

zrealizowana

588.

697/19

19.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy na konserwację
urządzeń dźwigowych

zrealizowana

589.

698/19

19.12.2019 w sprawie gotowości realizacji „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” realizowanego w 2020 r.

zrealizowana

590.

699/19

19.12.2019 W sprawie akceptacji umów o świadczenie usług nieodpłatnej
pomocy prawnej

zrealizowana

591.

700/19

zrealizowana

592.

701/19

593.

702/19

594.

703/19

19.12.2019 w sprawie akceptacji umowy na udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz mediacji na terenie
Powiatu Opolskiego w miejscowościach Turawa, Dobrzeń
Wielki, Łubniany, Popielów, Opole
19.12.2019 w sprawie akceptacji umowy na udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz mediacji na terenie
Powiatu Opolskiego w miejscowości Ozimek, Prószków,
Dębska Kuźnia, Opole, Tarnów Opolski
19.12.2019 w sprawie akceptacji umowy na udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz mediacji na terenie
Powiatu Opolskiego w miejscowości Opole, Niemodlin,
Tułowice, Dabrowa, Komprachcice
19.12.2019 w sprawie akceptacji umowy (Sp. Optima Medycyna S.A.)

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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595.

704/19

596.

705/19

597.

706/19

598.

707/19

599.

708/19

600.

709/19

601.

710/19

602.

711/19

603.

712/19

604.

713/19

605.

714/19

606.

715/19

607.

716/19

608.

717/19

609.

718/19

610.

719/19

611.

720/19

19.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
19.12.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata
2019-2022
19.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019
roku

zrealizowana

19.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
19.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 r.
20.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019
roku

zrealizowana

20.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
20.12.2019 w sprawie świadczenia usługi utrzymania serwisu
internetowego
powiatopolski.pl,
Biuletyn
Informacji
Publicznej (BIP) oraz poczty elektronicznej e-mail
20.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i zawarcia umowy o systematyczną
dostawę prasy

zrealizowana

20.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy z lekarzem
medycyny w sprawie przewodniczenia posiedzeniom składu
orzekającego
20.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy z lekarzem
medycyny w sprawie przewodniczenia posiedzeniom składu
orzekającego
20.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy lekarzem
medycyny w sprawie przewodniczenia posiedzeniom składu
orzekającego
20.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy lekarzem
medycyny w sprawie przewodniczenia posiedzeniom składu
orzekającego
20.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy lekarzem
medycyny w sprawie przewodniczenia posiedzeniom składu
orzekającego
20.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy lekarzem
medycyny w sprawie przewodniczenia posiedzeniom składu
orzekającego
20.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy lekarzem
medycyny w sprawie przewodniczenia posiedzeniom składu
orzekającego
20.12.2019 w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie
powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych
położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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612.

721/19

20.12.2019 w sprawie zawarcia umowy na promocję antenową Powiatu
Opolskiego w Radiu DOXA

zrealizowana

613.

722/19

20.12.2019 w sprawie zawarcia umowy na promocję antenową Powiatu
Opolskiego w Tygodniku Ziemi Opolskiej

zrealizowana

614.

723/19

20.12.2019 w sprawie zawarcia umowy na obsługę medialną i promocję
Powiatu Opolskiego na portalu internetowym Opowiecie.info

zrealizowana

615.

724/19

20.12.2019 w sprawie zawarcia umowy na promocję Powiatu Opolskiego
w miesięczniku „Opolskie Info”

zrealizowana

616.

725/19

23.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

617.

726/19

618.

727/19

619.

728/19

23.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa niezrealizowana
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu
23.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu
zrealizowana
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Powiatowi Opolskiemu na 2019 rok
23.12.2019 w sprawie wyboru ofert
zrealizowana

620.

729/19

23.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 1 do umowy
nr 822023534/63280 na wywóz odpadów komunalnych

621.

730/19

23.12.2019 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia niezrealizowana
czynności kontrolnych Dyrektorowi TDT

622.

731/19

23.12.2019 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego

zrealizowana

623.

732/19

23.12.2019 w sprawie wyrażenia
nieruchomości

najem

zrealizowana

624.

733/19

zrealizowana

625.

734/19

30.12.2019 w sprawie aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej
(budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul.
Kotorskiej – II etap”
30.12.2019 w sprawie zawarcia umowy

626.

735/19

30.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022

zrealizowana

627.

736/19

30.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 rok

zrealizowana

628.

737/19

30.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu

zrealizowana

zgody

na

oddanie

w

zrealizowana

zrealizowana
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629.

738/19

30.12.2019 w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów

zrealizowana

630.

739/19

30.12.2019 w sprawie przyjęcia treści i podpisania umowy świadczenia
usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych

zrealizowana
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V. BUDŻET POWIATU OPOLSKIEGO W 2019 ROKU
Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego
Nr III/21/18, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 roku Wysokość budżetu
kształtowała się następująco:
➢ dochody

79.247.948 zł

➢ wydatki

81.634.626 zł

➢ przychody
➢ rozchody

3.110.816 zł
724.138 zł

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji
przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez Powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty
subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów
własnych Powiatu.
W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku
przedstawiał się następująco:
➢ dochody

87.536.104,85 zł

➢ wydatki

87.249.165,85 zł

➢ przychody

724.138 zł

➢ rozchody

724.138 zł

Natomiast wykonanie budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia przedstawiało się następująco:
➢ dochody

89.113.959,65 zł

➢ wydatki

82.428.845,88 zł

➢ przychody

12.411.158,49 zł

➢ rozchody

724.137,84 zł
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Dochody

planowane dochody

dochody wykonane

2019

2019

Dochody ogółem w tym:

87.536.104,85 zł

89.113.959,65 zł

Dochody bieżące

79.291.789,29 zł

83.170.586,70 zł

8.244.315,56 zł

5.943.372,95 zł

Dochody majątkowe
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Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27-S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski
w 2019 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem 89.113.959,65 zł, co stanowi 101,8% kwoty
zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 110,16 % w stosunku do dochodów
wykonanych w 2018 roku.
Zwiększenie wartości wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 8.218.624 zł
i związane jest ze wzrostem kwot dochodów własnych powiatu o kwotę 1.571.254 zł. Ponadto
odnotowuje się wzrost dochodów z tytułu subwencji o kwotę 1.357.323 zł oraz wzrost dochodów z tytułu
udziału Powiatu Opolskiego w podatkach

dochodowych od osób fizycznych i prawnych o kwotę

3.126.462 zł. Dodatkowo na wzrost dochodów powiatu o kwotę 2.867.463 zł wpłynęły otrzymane środki
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Natomiast nastąpiło zmniejszenie środków pozyskanych z dotacji o kwotę 703.878 zł.
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5.1. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

I. Dochody wykonane na 31.XII 2019 r.

89.113.960 zł

100%

11.277.799 zł

12,65%

2. Subwencje

27.754.631 zł

31,15%

3. Udział powiatu w podatkach

31.183.141 zł

34,99%

4. Inne dochody powiatu (własne)

16.030.926 zł

17,99%

2.867.463 zł

3,22%

ogółem
Dotacje ogółem
w tym majątkowe 2.860.324,23 zł

w tym majątkowe 215.585,55 zł
5. środki otrzymane z FDS
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5.2. PORÓWNANIE WYKONANYCH DOCHODÓW ZA LATA 2018 I 2019

Tytuł

Lp.

Dochody

Dochody

wykonane

wykonane

w 2018

w 2019

%
4:3

1

Dotacje ogółem

11.981.677 zł

11.277.799 zł

94,13 %

2

Subwencje

26.397.308 zł

27.754.631 zł

105,14 %

3

Udział

powiatu

28.056.679 zł

31.183.141 zł

111,14 %

Inne dochody powiatu

14.459.672 zł

16.030.926 zł

110,87 %

-

2.867.463 zł

80.895.336 zł

89.113.960 zł

w podatkach
4

(własne)
5

środki otrzymane z FDS
Ogółem

110,16 %
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STRUKTURA

5.3.

DOCHODÓW

OGÓŁEM

POWIATU

ZA

2019

R.

WG

ŹRÓDEŁ

POCHODZENIA
LP.

Źródło pochodzenia

1.

Rolnictwo i łowiectwo

2.

Leśnictwo

3.

Stan na

Stan na

%

31.12.2018

31.12.2019

4:3

22.379

41.618

185,97

88.855,44

90.276,61

101,6

Transport i łączność

4.378.760,24

4.215.470,74

96,27

4.

Gospodarka mieszkaniowa

2.634.924,65

3.260.479,89

123,74

5.

Działalność usługowa

2.038.065,84

3.885.175,12

190,63

6.

Administracja publiczna

174.488,30

129.561,61

74,25

7.

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

66.308,63

-

-

5.889,39

3.000

50,94

313.001,60

327.460,82

104,62

8.

Obrona narodowa

9.

Wymiar sprawiedliwości

10.

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

31.601.782,52

34.925.361,03

110,52

11.

Różne rozliczenia

26.622.699,68

28.030.984,44

105,29

12.

Oświata i wychowanie

192.069,70

291.419,73

151,72

13.

Ochrona zdrowia

28.344,60

33.089,40

116,74

14.

Pomoc społeczna

7.673.038,53

8.937.754,43

116,48

15.

Pozostałe zadania
polityki społecznej

527.207,51

645.586,84

122,45

16.

Edukacyjna opieka wychowawcza

819.218,71

832.809,31

101,66

17.

Rodzina

3.227.818,39

3.308.341,78

102,49

18.

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

480.082,88

155.551,83

32,4

400,34

18,07

4,51

80.895.335,95

89.113.959,65

110,16

19.

OGÓŁEM

w

zakresie
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5.4. STRUKTURA WYDATKÓW POWIATU WEDŁUG KIERUNKÓW FINANSOWANIA
W LATACH 2018-2019

5.5.

PRZYCHODY

I

ROZCHODY

POWIATU

OPOLSKIEGO

ZREALIZOWANE

W 2019 R.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. planowane przychody ogółem kształtowały się na poziomie
724.138 zł i ich źródłem finansowania były wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych. Przychody zostały przeznaczone na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu
spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości 724.137,84 zł.
Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 12.411.158,49 zł i pochodzą
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających
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z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.931.035,12 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych
w wysokości 10.480.123,37 zł.
Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2019 r. planowana była nadwyżka budżetu
w wysokości 286.939 zł, natomiast faktyczne wykonanie za rok 2019 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie
6.685.113,82 zł.
5.6. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO ZA
2019 R.
Wydatki

Planowane wydatki
2019

Wydatki
wykonane
2019

Wydatki ogółem

87.249.165,85 zł

82.428.845,83 zł

Wydatki bieżące

76.773.381,10 zł

73.307.168,26 zł

Wydatki majątkowe

10.475.784,75 zł

9.121.677,57 zł
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5.7. STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych)
Wydatki ogółem:

82.428.846

100 %

•

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

40.032.215 48,57 %

•

- dotacje wydatki bieżące

•

- wydatki na obsługę długu

•

- świadczenia społeczne

•

- zadania statutowe

•

- wydatki majątkowe
w tym:
wydatki na programy z udziałem środków z UE – 1.775.906,81 zł
wydatki na dotacje majątkowe: 42.595,20 zł

8.448.732 10,25 %
39.061

0,04 %

4.088.905

4,96 %

20.698.255 25,11 %
9.121.678 11,07 %
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5.8. PORÓWNANIE WYKONANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2018 I 2019 (w pełnych złotych)

Tytuł

Lp.

1

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki

Wydatki

wykonane

wykonane

w 2018

w 2019

%
4:3

37.653.150

40.032.215

106,32

8.663.884

8.448.732

97,52

od wynagrodzeń
2

Dotacje

3

Wydatki na obsługę długu

56.276

39.061

69,41

4

Pozostałe wydatki bieżące

18.950.699

20.698.255

109,22

5

Wydatki majątkowe

11.279.138

9.121.678

80,87

6

Świadczenia społeczne

3.856.900

4.088.905

106,02

80.460.047

82.428.846

102,45

Ogółem
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5.9. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU ZA 2019 R. WG KIERUNKÓW
FINANSOWANIA
LP.

Kierunek finansowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

OGÓŁEM

Stan na
31.12.2018
71.179,82
142.912,83
17.394.044,60
2.830.124,11
1.521.918,57
12.467.246,95

Stan na
31.12.2019
89.818
129.593,51
14.587.301,78
2.911.412,19
3.187.388,04
12.949.155,01

%
4:3
126,18
90,68
83,86
102,87
209,43
103,87

66.308,63

-

-

5.889,39

3.000

50,94

38.698,21

95.538,04

246,88

313.009,66

327.460,82

104,62

23,13

100

432,34

56.275,99
16.537.836,19
109.538,19
9.729.500,28

39.060,82
16.721.488,75
186.200,85
11.150.195,18

69,41
101,11
169,99
114,60

2.386.000,00

2.660.582,46

111,51

8.012.597,13
7.932.915,21

8.407.756,6
8.356.324,81

104,93
105,34

440.928,18

372.923,21

84,58

377.853,26

228.450,38

60,46

25.246,34

25.095,38

99,4

80.460.046,67

82.428.845,83

102,45
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5.10. ROZCHODY
Planowane na 2019 r. rozchody w wysokości 724.138 zł w całości stanowiły planowaną na 2019 r.
spłatę kredytu w mBanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu) w wysokości 724.137,84
zł. Kredyt został zaciągnięty w wysokości ogółem 7.000.000 zł na zakup oraz adaptację budynku biurowego
na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do 2021 roku zgodnie z przedkładaną
corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu.
5.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 R
1. DOCHODY
Dział

Rozdział

Dochody
Plan
na
2019 r.

Wykonanie
za 2019 r.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Prace geodezyjno - urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

25.718
23.069

25.718
23.069

100
100

23.069

23.069

100

Pozostała działalność
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

2.649
2.649

2.649
2.649

100
100

367.827,04

367.764,98

99,98

367.827,04

367.764,98

99,98

367.827,04

367.764,98

99,98

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.050.197,36

1.050.185,80

99,99

Zadania z zakresu geodezji
i kartografii
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

588.348

588.348

100

588.348

588.348

100

Paragraf

Wyszczególnienie

2110

010
01005

01095
2110

700
70005
2110

710
71012
2110

%
6:5
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71015
2110

750
75011
2110

75045
2110

752
75212
2110

755
75515
2110

758
75814
2110

851
85156

Nadzór budowlany

461.849,36

461.837,80

99,99

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie

461.849,36

461.837,80

99,99

39.572,90

39.572,90

100

22.869

22.869

100

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Kwalifikacja wojskowa

22.869

22.869

100

16.703,90

16.703,90

100

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne

16.703,90

16.703,90

100

3.000
3.000

3.000
3.000

100
100

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

3.000

3.000

100

WYMIAR
SPRAWIEDLIWOŚCI
Nieodpłatna pomoc prawna
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

330.000

327.460,82

99,23

330.000
330.000

327.460,82
327.460,82

99,23
99,23

RÓŻNE ROZLICZENIA

55.511,75

55.511,75

100

Różne rozliczenia finansowe
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
OCHRONA ZDROWIA
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

55.511,75
55.511,75

55.511,75
55.511,75

100
100

34.486
34.486

33.089,40
33.089,40

95,95
95,95

80

2110

852
85205

2110

853

85321
2110

85334
2110

85395
2110

855
85504
2110

85508
2160

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

34.486

33.089,40

95,95

POMOC SPOŁECZNA

7.082,70

7.040

99,4

Zadania
w
zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

7.082,70

7.040

99,4

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności

7.082,70

7.040

99,4

605.482,27

605.482,27

100

523.753,35

523.753,35

100

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Pomoc dla repatriantów
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Pozostała działalność
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

523.753,35

523.753,35

100

60.938,92
60.938,92

60.938,92
60.938,92

100
100

20.790
20.790

20.790
20.790

100
100

RODZINA

1.005.155

995.109,70

99

Wspieranie rodziny

52.050

51.150,98

98,27

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

52.050

51.150,98

98,27

Rodziny zastępcze

793.500

788.426,59

99,36

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej
zlecone
powiatom,
związane z realizacją dodatku
wychowawczego,
dodatku
do zryczałtowanej kwoty oraz
dodatku w wysokości świadczenia
wychowawczego
stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci

793.500

788.426,59

99,36
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85510
2160

Działalność placówek opiekuńczo
- wychowawczych
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej
zlecone
powiatom,
związane z realizacją dodatku
wychowawczego,
dodatku
do zryczałtowanej kwoty oraz
dodatku w wysokości świadczenia
wychowawczego
stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci

OGÓŁEM

159.605

155.532,13

97,45

159.605

155.532,13

97,45

3.524.033,02

3.509.935,62

99,6

Realizacja dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej kształtuje się na poziomie 99,6 % i przedstawia wysokość środków otrzymanych
przez Powiat Opolski na realizację ww. zadań na podstawie decyzji Wojewody.
Powyższe dane wynikają z kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za 2019 r.

2. WYDATKI
Dział

Rozdział

Paragra
f

Wyszczególnienie

Plan na 2019
r.

Wykonanie
za 2019 r.

%
6:5

ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO

25.718

25.718

100

Prace
geodezyjno
–
urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

23.069

23.069

100

16.616

16.616

100

1.412

1.412

100

4110

Składki
społeczne

3.099

3.099

100

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
Zakup usług pozostałych
Zakup
usług
obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

442

442

100

300
1.200

300
1.200

100
100

Pozostała działalność
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników

2.649
2.097

2.649
2.097

100
100

010
01005

4010
4040

4300
4390

01095
4010

na

ubezpieczenia

82

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

118

118

100

381

381

100

53

53

100

367.827,04

367.764,98

99,98

Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne

367.827,04

367.764,98

99,98

133.705,02

133.705,02

100

4.518

4.518

100

23.760,55

23.760,55

100

3.386,47

3.386,47

100

4210

Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia

205

204,28

99,65

4260

Zakup energii

7.822

7.760,81

99,22

4270

Zakup usług remontowych

1.845

1.845

100

4300

Zakup usług pozostałych

171.283

171.282,91

99,99

4430

Różne opłaty i składki

595

594,94

99,99

4590

Kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych

20.707

20.707

100

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.050.197,36

1.050.185,80

99,99

Zadania z zakresu geodezji
i kartografii
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych

588.348

588.348

100

266.482

266.482

100

21.339

21.339

100

49.476

49.476

100

7.051

7.051

100

Zakup usług pozostałych
Nadzór budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Wynagrodzenia
osobowe
członków
korpusu
służby
cywilnej

244.000
461.849,36
1.284

244.000
461.837,80
1.284

100
99,99
100

76.965,36

76.964,80

99,99

202.708

202.707,03

99,99

4110
4120

700
70005
4010
4040
4110
4120

710
71012
4010
4040
4110
4120

4300
71015
3020
4010
4020
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4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia

17.631

17.630,47

99,99

51.223

51.222,52

99,99

6.746

6.745,01

99,99

2.360
9.513

2.360
9.512,63

100
99,99

Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych.
Zakup
usług
obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Opłaty
za
administrowanie
i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe

1.173
1.598
260
30.443
2.382

1.172,43
1.597,19
260
30.439,76
2.381,01

99,95
99,95
100
99,99
99,96

40

40

100

43.225

43.224,66

99,99

4410

Podróże służbowe krajowe

179

178,87

4430

Różne opłaty i składki

1.713

1.712,08

99,95

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Szkolenia członków korpusu
służby cywilnej
Szkolenia
pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

10.396

10.396

100

1.040

1.039,89

99,99

970

969,45

99,94

39.572,90

39.572,90

100

Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
Kwalifikacja wojskowa
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych

22.869
18.002

22.869
18.002

100
100

1.113

1.113

100

3.286

3.286

100

468

468

100

16.703,90
1.422,30

16.703,90
1.422,30

100
100

50,42

50,42

100

Wynagrodzenia bezosobowe

9.508,80

9.508,80

100

4110
4120

4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4390

4400

99,93

4550
4700

750
75011
4010
4040
4110
4120

75045
4110
4120

4170
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4210

Zakup materiałów i wyposażenia

480,81

480,81

100

4220

Zakup środków żywności

41,57

41,57

100

4400

Opłaty
za
administrowanie
i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe
OBRONA NARODOWA

5.200

5.200

100

3.000

3.000

100

Pozostałe wydatki obronne

3.000

3.000

100

Szkolenie
pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
WYMIAR
SPRAWIDLIWOŚCI
Nieodpłatna pomoc prawna

3.000

3.000

100

330.000

327.460,82

99,23

330.000

327.460,82

99,23

Dotacje celowe
z budżetu
jednostki
samorządu
terytorialnego,
udzielone
w
trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
organizacjom
prowadzącym
działalność pożytku publicznego
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników

130.020

130.020

100

10.000

10.000

100

1.720

1.719,02

99,94

184

183,76

99,87

4210

Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia

5.047

5.026,99

99,6

4270

Zakup usług remontowych

2.740

2.733,55

99,76

4300

Zakup usług pozostałych

180.180

177.677,48

98,61

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych.
OCHRONA ZDROWIA

109

100,02

91,76

34.486

33.089,40

95,95

Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia
dla
osób
nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
Zakup świadczeń zdrowotnych
dla
osób
nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego

34.486

33.089,40

95,95

34.486

33.089,40

95,95

POMOC SPOŁECZNA

7.082,70

7.040

99,4

Zadania
w
zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Wynagrodzenia bezosobowe

7.082,70

7.040

99,4

7.082,70

7.040

99,4

POZOSTAŁE
W ZAKRESIE
SPOŁECZNEJ

ZADANIA
POLITYKI

605.482,27

605.482,27

100

Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności

523.753,35

523.753,35

100

752
75212
4700

755
75515
2360

4010
4110
4120

851
85156

4290

852
85205

4170
853

85321

85

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych

273.447,48

273.447,48

100

8.140

8.140

100

56.825,19

56.825,19

100

6.891,23

6.891,23

100

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

49.295

49.295

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.049,08

14.049,08

100

4300

Zakup usług pozostałych

115.105,37

115.105,37

100

Pomoc dla repatriantów

60.938,92

60.938,92

100

Świadczenia społeczne

60.938,92

60.938,92

100

Pozostała działalność

20.790

20.790

100

Świadczenia społeczne

20.790

20.790

100

RODZINA

1.005.155

995.109,70

99

Wspieranie rodziny

52.050

51.150,98

98,27

3110

Świadczenia społeczne

50.380

49.495,01

98,24

4010

Wynagrodzenia
pracowników

1.396

1.393

99,79

4110

Składki
społeczne

240

239,87

99,95

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
Rodziny zastępcze

34

23,1

67,94

793.500

788.426,59

99,36

3110

Świadczenia społeczne

785.626

780.714,49

99,37

4010

Wynagrodzenia
pracowników

osobowe

6.577

6.510

98,98

4110

Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
Działalność
placówek
opiekuńczo - wychowawczych
Świadczenia społeczne

1.135

1.121,01

98,77

162

81,09

50,06

159.605

155.532,13

97,45

157.896

154.018,28

97,54

Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy
Fundusz
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych

1.428

1.265

88,59

246

217,85

88,56

35

31

88,57

3.468.521,27

3.454.423,87

99,59

4040
4110
4120

85334
3110
85395
3110
855
85504

85508

4120

85510
3110
4010
4110
4120

OGÓŁEM

na

osobowe
ubezpieczenia
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Powyższe dane opracowano w oparciu o sprawozdanie Rb-50-kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2019 r.
Realizacja wydatków uzależniona była od wysokości uruchomionej dotacji z budżetu państwa, w ramach
zadań, na które została przyznana. Przekazane na konto Powiatu, a niewykorzystane środki w ramach
dotacji celowych podlegały zwrotowi do Wydziału Finansowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu przebiegała zgodnie z planem
utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczył inwestycji prowadzonych na drogach
powiatowych. Wydatki majątkowe związane z drogami wyniosły 4.720.919,91 zł, co stanowi 51,75%
wydatków. Następną znaczącą pozycją wydatków majątkowych były wydatki poniesione na realizację
zadania z zakresu geodezji i kartografii, na które wydatkowano kwotę 1.805.294,94 zł, co stanowi 19,7%,
zadanie związane było z realizacją projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
Województwa Opolskiego”. Trzecią znaczącą pozycję obejmują wydatki poniesione na pomoc społeczną
w wysokości 741.247,15 zł, tj. 8,13% i przeznaczone były miedzy innymi na zakup mieszkania chronionego
oraz niezbędne inwestycje w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Na wydatki związane
z szerokorozumianą oświatą i opieką wychowawczą wydatkowano 839.006,54 zł, tj. 9,2% m.in. na
niezbędne remonty budynków szkół i internatów oraz zakup wyposażenia oraz samochodu, niezbędnego do
przewozu uczniów na rozgrywki sportowe, kulturalne i edukacyjne. Na gospodarkę mieszkaniową
wydatkowano 422.331,80 zł, t.j. 4,63%, dotyczy to obiektów będących własnością powiatu, w których
prowadzona jest działalność gospodarcza, tj. basen w Zespole Szkół w Tułowicach, Szpital Św. Rocha
w Ozimku i z których powiat osiąga dochody. Wydatki majątkowe przeznaczone na ochronę środowiska
wyniosły 193.178,53 zł, 2,12% i dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji. Inwestycje związane
z administracją publiczną wyniosły 225.522 zł, tj. 2,47%. Zakupiono m.in. samochód, defibrylator oraz
wyposażenie pomieszczeń biurowych. Kwota 92.595,20 zł, tj. 1,01% została przeznaczona na pomoc dla
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Opolu oraz dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
Pozostałe wydatki nie przekraczały 0,89% wydatków poniesionych ogółem i wyniosły 81.581,50 zł.
W porównaniu do roku 2018 wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 2.157.460,79 zł.
Największe zmniejszenie odnotowano w wydatkach ponoszonych na:
➢ drogi o kwotę 4.412.687,89 zł, co związane jest z zakończeniem realizacji zadania, które to zadanie
było finansowane przy udziale środków z budżetu państwa,
➢ ochronę środowiska o kwotę 80.309,11 zł, co związane jest ze zmniejszeniem wpływów z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
➢ gospodarkę mieszkaniową o kwotę 173.057,39 zł.
Natomiast zwiększeniu uległy wydatki poniesione na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę
1.624.288,73 zł, co jest związane z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego przy udziale
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środków ze źródeł zagranicznych. Ponadto zwiększeniu uległy wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną
opiekę wychowawczą o kwotę 564.582,71 zł, co związane było m.in. z zakupem samochodu, sprzętu do
utrzymania boisk, remontem sali gimnastycznej oraz budową ogrodzenia. Dodatkowo zwiększeniu uległy
wydatki poniesione na pomoc społeczną, co jest związane z realizacją projektu przy udziale środków z UE
pn. „Bliżej rodziny i dziecka” o kwotę 156.875,48 zł.
Wykazane wykonane wydatki majątkowe obejmują również wydatki niewygasające w kwocie ogółem
29.114,10 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana do 30.06.2020 r. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami wydatki niewygasające ujmowane są w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za 2019 r.
5.12. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
OPOLSKIEGO W 2019 R.
5.12.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych.
I - podmioty należące do sektora finansów publicznych
Lp.

Dział

Rozdział

§

1

600

60014

2310

2

750

75020

2310

Kwota
dotacji

Nazwa zadania

Wykonanie
za 2019 r.

%
7:6

Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg
powiatowych w tym:

277.176

277.175,78

100

1) Urząd Gminy Ozimek
2) Urząd Gminy Niemodlin
1) Urząd Gminy Murów

80.000
130.000
67.176
6.294

80.000
129.999,78
67.176
6.294

100
100
100
100

3.147
3.147
60.000

3.147
3.147
42.595,20

100
100
70,99

Zadania powierzone gminom na podstawie
porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami
szczegółowymi i spółkami wodnymi
1) Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
2) Urząd Gminy Turawa
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w
Opolu

6

851

85141

6300

7

853

85333

2320

Dofinansowanie
działalności
Powiatowego Urzędu Pracy dla
prowadzącego – Urząd Miasta Opole

bieżącej
powiatu

1.950.000

1.950.000

100

8

855

85508

2320

Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego
w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów
1) Urząd Miasta Opola
2) Powiat Nyski
3) Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski
4) Powiat Oleski
5) Powiat Bełchatowski

451.194

394.278,63

87,39

181.894
16.700
61.900
3.650
50.800

165.933,12
16.656
25.297,46
3.620
50.767,48

91,23
99,74
40,87
99,18
99,94

22.400
19.200

22.208
15.400

99,14
80,21

6) Powiat Brzeski
7) Powiat Kluczborski
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8) Powiat Prudnicki

52.500

52.496

99,99

9) Powiat Nowosądecki
10) Powiat Krapkowicki

12.700
11.900

12.624
11.877,42

99,4
99,81

1.200
9.500
4.250
2.600

1.153,80
9.492,19
4.208
2.545,16

96,15
99,92
99,01
97,89

155.200

152.197,08

98,07

152.200
3.000
40.000

152.197,08
----40.000

99,99
----100

55.000

55.000

100

2.994.864

2.917.540,69

97,42

11) Powiat Namysłowski
12) Powiat Katowicki
13) Powiat Ostrzeszowski
14) Powiat Lubliniecki
9

855

85510

2320

10

921

92105

2310

11

921

92116

2330

Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego
w placówkach opiekuńczo wychowawczych na
terenie innych powiatów
1) Powiat Namysłowski
2) Urząd Miasta Opola
Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych
– Gmina Murów
Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego
zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej
Biblioteki Publicznej
Ogółem

II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

1

2

3

4

5

1

010

01008

2830

Dofinansowanie
zadań
w zakresie melioracji wodnych
szczegółowych
na
bieżące
utrzymanie
wód
i urządzeń
wodnych
GSW w Dąbrowie

Kwota dotacji

Wykonanie
za 2019 r.

%
7:6

6

7

8

50.000

GSW w Dobrzeniu Wielkim

9.000

GSW w Ozimku

7.000
4.607,75

GSW w Komprachcicach

10.000

GSW w Popielowie
755

75515

2360

3

851

85149

2360

4

853

85311

2820

100

4.620
14.772,25

GSW w Łubnianach

2

50.000

Dotacja celowa z budżetu na
dofinansowanie zadań zleconych
do
realizacji
fundacjom
w zakresie obsługi prawnej i
edukacji prawnej na terenie
miasta
Opola,
Ozimka,
Prószkowa,
Tułowic
i
Niemodlina oraz na terenie gmin
Tarnów Opolski, Dabrowa,
Popielów, Turawa, Łubniany,
Komprachcice i Chrząstowice
Dotacja dla PCK w Opolu na
realizację programu „Pierwsza
pomoc” dla szkół na terenie
Powiatu Opolskiego

130.020

130.020

100

9.000

9.000

100

Dofinansowanie
kosztów
działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej
w Siołkowicach

61.520

61.520

100

89

5

900

90005

2830

6

921

92105

2360

7

921

92120

2720

8

926

92695

2360

Starych – CARITAS DIECEZJI
OPOLSKIEJ
Dofinansowanie
osobom
fizycznym
do
wymiany
węglowych kotłów c.o. na kotły
ekologiczne, które mają wpłynąć
na poprawę jakości powietrza
atmosferycznego
Realizacja zadań w dziedzinie
kultury zgodnie z programem
współpracy
z organizacjami
pozarządowymi
Dotacje celowe udzielone z
budżetu Powiatu Opolskiego na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie
lub
roboty
budowlane
przy
zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
Realizacja zadań w zakresie
Kultury fizycznej i sportu
zgodnie
z
programem
współpracy
z organizacjami
pozarządowymi

Ogółem

90.000

90.000

100

28.000

27.940,17

99,79

100.000

100.000

100

20.000

19.771,38

98,86

488.540

488.251,55

99,94

5.12.2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu
Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

1

2

3

4

1

801

80102

2540

5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Specjalna w Kup
Niepubliczne Gimnazjum Specjalne

2

801

80111

2540

- w Kup
- w Stobrawie

3

801

80121

2540

4

801

80134

2540

5

852

85202

2580

6

854

85420

2540

Niepubliczne
Liceum
Ogólnokształcące
Towarzystwa
„Razem w Przyszłość” w Stobrawie
Niepubliczna
Szkoła
Przysposabiająca do Pracy w Kup
Dom
Pomocy
Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Pielęgniarek III Reguły
Św. Franciszka
w
Dobrzeniu
Wielkim
Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Stobrawie

Ogółem

Wykonanie
za 2019

%
7:6

6
2.021.766

7
1.996.017,87

8
98,73

444.726

444.725,40

99,99

353.686

353.685,84

99,99

91.040

91.039,56

99,99

194.528

194.434,84

99,95

1.041.913

1.035.733,56

99,41

96.121

96.121

100

1.584.316

1.318.501,85

83,22

Kwota dotacji

5.383.370

5.085.534,52

94,47

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 r. przebiegała zgodnie
z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Planowane dotacje
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ogółem kształtują się na poziomie 8.866.774 zł, a ich realizacja wynosi 8.491.326,76 zł (95,77 %). Wyżej
przedstawione dane wynikają ze sprawozdania RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
oraz sprawozdań przedłożonych przez jednostki dotowane.
5.12.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
z tego:
Dział

600

710

Rozdział

60014

71012

Dotacje
ogółem

§

Wydatki
ogółem
(6+9)

Wydatki
bieżące

w tym grupa:
Wynagr
odzeń

statutowe

Wydatki
majątkowe

2310

50.000

50.000

50.000

-----

50.000

-----

2710

6.300

6.300

6.300

-----

6.300

-----

6300

542.989

542.989

-----

-----

-----

542.989

6309

60.496,61

60.496,61

-----

-----

-----

60.496,61

6610

18.388,50

18.388,50

-----

-----

-----

18.388,50

6629

192.019,72

192.019,72

-----

-----

-----

192.019,72

6639

271.717,22

271.717,22

-----

-----

-----

271.717,22

855

85508

2320

476.097,91

476.097,91

476.097,91

-----

476.097,91

-----

855

85510

2320

325.882,32

325.882,32

325.882,32

-----

325.882,32

-----

1.943.891,28

1.943.891,28

858.280,23

-----

858.280,23

1.085.611,05

OGÓŁEM

5.12.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej
z tego:
Dział

Rozdział

§

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+9

Wydatki
bieżące

w tym grupa:
wynagrodzeń

statutowe

świadczenia

750

75045

2120

28.497,25

28.497,25

28.497,25

22.680

805,65

5.011,60

801

80120

2120

10.200

10.200

10.200

-----

10.200

-----

80195

2120

80.022,35

80.022,35

80.022,35

79.722,35

300

-----

118.719,60

118.719,60

118.719,60

102.402,35

11.305,65

5.011,60

OGÓŁEM
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5.12.5. Wnioski końcowe
Sprawozdanie „Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” –
przedstawia następujące dane w niżej wymienionym zakresie:
Dział

Rozdział

§

700

Tytuł

Plan

Wykonanie

%
6:5

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.100.000

1.946.559,05

176,96

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
oraz
innych
umów
o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania
wieczystego
w
prawo
własności

1.100.000
5.000

1.946.559,05
5.207,82

176,96
104,16

1.000.000

1.303.950,49

130,39

15.000

28.472,29

189,82

10.000

494.364,84

4.943,65

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności
oraz
prawa
użytkowania
wieczystego nieruchomości

30.000

-

-

0800

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte
nieruchomości
pod
inwestycje
celu
publicznego
Wpływy
ze
sprzedaży
składników
majątkowych
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór budowlany

25.000

89.029,52

356,12

3.000

-

-

10.000
2.000
---------

25.534,09
843,75
843,75

255,34
--------

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów
i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z różnych dochodów

-----

697,45

----

-----

80,30

-----

-----

66

-----

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

11.000

16.035

145,77

Zespoły
do
spraw
o niepełnosprawności
Wpływy z różnych opłat

11.000

16.035

145,77

11.000
1.111.000

16.035
1.963.437,80

145,77

70005
0470
0550
0750

0760

0870
0920
0970
710
71015
0570

0640
0970
853
85321
0690

OGÓŁEM

orzekania

176,73
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1. W ramach wykonanych dochodów w wys. 1.963.437,80 zł potrącono kwotę 469.677,90 zł, która
zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód Powiatu. Wysokość należności pozostałych do
zapłaty wynosi 808.114,83 zł, a nadpłaty 37.186,63 zł.
2. Stan należności Powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających ze sprawozdania
Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” na dzień
31 grudnia 2019 r. wynosi 2.286.175,51 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.883.623,99 zł
(82,39 %), należności niewymagalne w kwocie 402.551,52 zł (17,61%). Jednocześnie należność
w wysokości 1.988,55 zł rozłożono na raty, co w sprawozdaniu prezentowane jest jako udzielona
pożyczka długoterminowa. Środki pieniężne kształtują się na poziomie 18.738.880,24 zł, kwota ta
obejmuje środki na rachunkach bankowych, środki w drodze z jednostek organizacyjnych Powiatu oraz
należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób
prawnych pomniejszone o subwencje oświatową otrzymaną na 2020 r.
Należności wymagalne w kwocie 1.883.623,99 zł obejmują należności nw. jednostek
organizacyjnych Powiatu:
➢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu – 2.971,66 zł z tytułu grzywien,
➢ Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – 35.097,14 zł z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa
drogowego oraz kar umownych,
➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – 999,41 zł – z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń,
➢ Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – 23.657,73 zł – z tytułu kar umownych, odpłatności
i kosztów postępowania sądowego,
➢ Dom Dziecka w Turawie – 7.311,78 zł z tytułu odpłatności za pobyt w placówce,
➢ Dom Dziecka w Chmielowicach – 360,90 zł z tytułu sprzedaży złomu,
➢ Zespół Szkół w Tułowicach – 26.946,75 zł – wierzytelności w sądzie dotyczące kosztów energii
elektrycznej, odpłatność za posiłki i noclegi,
➢ Zespół Szkół w Niemodlinie – 26.757,13 zł – najem lokali,
➢ Zespół Szkół w Ozimku – 67.243,57 zł – najem lokali,
➢ Zespół Szkół w Prószkowie -

87.334,60 zł – najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi.

➢ Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota ogółem 1.604.943,32 zł w tym:
•

2.576,24 zł – opłaty za czynności geodezyjne,

•

142.782,85 zł – opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,

•

12.128,18 zł - czynsz za lokale użytkowe,

•

41.741,14 zł – z tytułu kar i pozostałych opłat,

•

376,93 zł – opłaty z tytułu demontażu pojazdu,

•

5.024,50 zł – koszty sądowe, komornicze,
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•

1.369.133,72 zł – opłaty komunikacyjne,

• 26.375,76 zł - należność od dłużnika na mocy wyroku Sądu,
• 4.804,00 zł - udziały jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r. – wysokość zobowiązań wynosi 1.210.064,53 zł, całość dotyczy zobowiązań
długoterminowych Powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 7.000.000 zł.
4. W powyższym zakresie sporządza się ponadto sprawozdanie Rb UZ – Roczne sprawozdanie
uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – w zakresie kredytów, pożyczek i papierów
wartościowych, według wartości nominalnej. W sprawozdaniu tym przedstawiona jest wartość
nominalna pozostałego do spłaty kredytu w kwocie 1.210.064,53 zł.
5. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych Powiatu (bez jednostek
organizacyjnych) przedstawia między innymi:
- Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – 18.973.220,82 zł w tym m.in:
•

środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 1.335.493 zł,

•

dotacja z tytułu realizacji projektu „Erasmus + II” w kwocie 27.867,28 zł,

•

Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 1.418.628,57 zł,

•

dotacja z tytułu realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka” w kwocie 59.002,34 zł,

•

dotacja z tytułu realizacji projektu „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim
– etap II” w kwocie 39.880,40 zł,

•

stan środków na wydatki niewygasające 290.385,10 zł.

6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) jednostki
samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. stwierdza się :
1) planowane wielkości budżetu Powiatu bilansują się zgodnie z zasadą:
„dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody”
2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi
6.685.113,82 zł i stanowi nadwyżkę budżetu Powiatu za 2019 r.
3) rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 r. dokonuje się w oparciu o następujące elementy:
•

wykonane dochody

-

+ 89.113.959,65

•

wykonane przychody

-

+ 12.411.158,49

•

wykonane wydatki

-

- 82.428.845,83

•

wykonane rozchody

-

-

Wolne środki

724.137,84
18.372.134,47
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Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku
bieżącym Powiatu na dzień 31 grudzień 2019 r., w wysokości 1.206.897,28 zł oraz skumulowaną nadwyżkę
w wysokości 17.165.237,19 zł, z czego 10.635.217 zł zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2020 rok
na etapie projektu, na pokrycie planowanego deficytu oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki.
W skład nadwyżki wchodzą niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych, w związku z szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi
w odrębnych ustawach w kwocie 1.545.417,84 zł.
Różnica pomiędzy stanem środków na rachunku bieżącym, a rozliczeniem budżetu za 2019 r.
w wysokości 601.086,35 zł stanowią:
➢ kwoty zmniejszenia w wysokości 1.345.237,01 zł, w tym między innymi:
- subwencja oświatowa na miesiąc I/2020 w kwocie 1.335.493 zł,
- podatek VAT w kwocie 9.696,49 zł,
- odsetki bankowe w kwocie 47,52 zł,
➢ kwoty zwiększenia w wysokości 744.150,66 zł (wpływy w miesiącu I/2020), w tym między innymi:
- udziały w podatku PIT i CIT w kwocie 727.408,62 zł,
- dochody z jednostek organizacyjnych w kwocie 16.456,41 zł,
- pozostałe rozliczenia w kwocie 285,63 zł.
7. Za 2019 rok sporządzone zostały również inne sprawozdania, w tym miedzy innymi:
➢ Sprawozdanie OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
➢ Sprawozdanie RB-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
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IV. STAROSTWO POWIATOWE
Powiat

Opolski

zgodnie

z

ustawą

o

samorządzie

powiatowym

swoje

zadania

i obowiązki wykonuje przy pomocy Starostwa Powiatowego. Starostą Powiatu Opolskiego jest Henryk
Lakwa.
Starosto Powiatowe składa się z 9 wydziałów. Główna siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się
w Opolu, ul 1 Maja 29, gdzie mieści się pięć wydziałów tj.:
1. Wydział Organizacyjny,
2. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
3. Wydział Finansowo- Budżetowy,
4. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
5. Wydział Komunikacji,
6. Biuro Rady,
w Opolu, pl. Wolności 7-8 dwa wydziały:
7. Wydział Geodezji i Kartografii,
8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27:
9. Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
10. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
W Starostwie Powiatowym w Opolu w roku 2019 zatrudnionych było

147 osób,

w tym 130 osób na stanowiskach urzędniczych z czego 100 urzędników (77%) posiada wykształcenie
wyższe, natomiast 30 urzędników (23%) posiada wykształcenie średnie. Pozostałe 17 osób jest
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. W celu podniesienia jakości pracy Starostwa
pracownicy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i studiach
podyplomowych.
4.1. Wydział Organizacyjny
Wydział Organizacyjny swoim zakresem pracy obejmuje wiele dziedzin związanych głównie
z działalnością i funkcjonowaniem oraz organizacją Urzędu, kontrolą wewnętrzną jednostek dla których
Powiat Opolski jest organem założycielskim, prowadzeniem archiwum zakładowego, pozyskiwaniem
środków pozabudżetowych, obsługą organizacyjną i kancelaryjną Starostwa. Zadania Wydziału realizowane
są przez 12 osób.
Przyjęcia i wysyłka korespondencji opiera się na systemie kancelaryjnym mieszanym polegającym
na przyjmowaniu pism pocztą tradycyjną i przesyłanie ich drogą elektroniczną – Protonem - to znaczy
skanowanie i przesłanie dokumentów do wydziałów wraz z jednoczesnym przekazywaniem wersji
papierowej tych pism. Jednocześnie przyjmowana jest i rejestrowana sposobem tradycyjnym – ze względu
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na obszerność wniosków oraz specyfikę pism - korespondencja skierowana do Wydziału Budownictwa oraz
do Wydziału Komunikacji. W roku 2019 przyjęto 18.893 pism, w tym 16.189 pism w formie korespondencji
tradycyjnej oraz 2.704 pism w formie elektronicznej.
Coraz więcej korespondencji przyjmowanych jest przez elektroniczną skrzynkę podawczą, która jest
dostępnym publicznie środkiem komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu
elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu
teleinformatycznego. Na elektroniczną skrzynkę podawczą wpłynęło:
a) w roku 2017 - 1.413 pism
b) w roku 2018 - 2.138 pism
c) w roku 2019 - 2.704 pism

Wpływ korespondencji

20000
15000

2019

10000

2018

5000

2017

0
2017

13320

2018

14260

2019

16189

2017

2018

Wysyłka korespondencji pocztą tradycyjną w roku 2019 wyniosła 13.608 pism. Dla porównania:
a) w roku 2017 wysłano 26.724 pisma,
b) w roku 2018 wysłano 24.240 pism,
c) w roku 2019 wysłano 13.608 pism.

97

Koszty wysyłki korespondencji drogą tradycyjną znacznie wzrosły z uwagi na podwyżkę cen usług
pocztowych.

Koszty wysyłki
250
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Jednym z zadań wydziału jest także przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków oraz petycji.
W roku 2019 wpłynęło 6 skarg, w tym 1 wycofano, a 5 skarg uznano za bezzasadne, wpłynął 1 wniosek
oraz 8 petycji.

Skargi, wnioski, petycje
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4.2. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
W roku 2019 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych liczył 8 pracowników. Do najważniejszych
obowiązków Wydziału należała realizacja zadań Powiatu wynikających z:
1. Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo Oświatowe, w tym w szczególności zadania związane
z:
− prowadzeniem szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski oraz
sprawowaniem kontroli nad prawidłowością wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne
działające na terenie Powiatu,
− prowadzeniem baz danych oświatowych,
− kierowaniem

uczniów

do

szkół

specjalnych,

specjalnych

ośrodków

wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych;
2. Ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności:
− prowadzeniem spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczyciela;
3. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności:
- realizacja założeń Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami (sprawozdania z realizacji Programu,
udzielanie dotacji celowych z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie);
4. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
− koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej, zadań obronnych , kwalifikacji wojskowej i akcji
kurierskiej,
− prowadzenie bazy danych sił i środków powiatu opolskiego ARCUS-2005,
− realizacja przedsięwzięć zgodnie z rocznym planem działania w zakresie obrony cywilnej,
− udział w treningach krajowych, wojewódzkich systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności
cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza,
− udział

powiatowych

elementów

wojewódzkiego

SWO

i

SWA

w

przygotowaniu

i przeprowadzeniu treningu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania,
− organizacja narad i szkolenia pracowników Starostwa z udziałem przedstawicieli urzędów gmin
z zagadnień obrony cywilnej i spraw obronnych realizowanych na obszarze powiatu;
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5. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności:
− zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego;
6. Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego, a w szczególności:
− Udzielanie pomocy kombatantom i osobom represjonowanym w otrzymaniu niektórych świadczeń,
m.in. opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych;
W 2019 roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z inicjatywy Starosty Opolskiego
w dniach 16 -18 grudnia 2019 r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Opolskiego odwiedzili
kombatantów w miejscu zamieszkania i wręczając im okolicznościowe paczki wraz z życzeniami.
Spotkania te zostały, zorganizowane we współpracy z samorządami z terenu powiatu opolskiego
i należy zaznaczyć, że były nie tylko przejawem uznania lecz również znakomitą okazją do
zapoznania się z sytuacją życiową kombatantów;
7. Ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o stosunku państwa do Kościoła, a w szczególności:
− Wydawanie i uzgadnianie zezwoleń na imprezy na drogach gminnych i powiatowych,
− Uzgadnianie organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez religijnych na drogach
powiatowych;
8. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych, a w szczególności:
− prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;

9.

Ustawy

o

świadczeniach

opieki

zdrowotnej

finansowanych

ze

środków

publicznych,

a w szczególności:
− monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia, opracowywanie, realizacja oraz ocena
programów zdrowotnych;
10. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
− opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
− przeprowadzanie procedury konkursowej na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury
fizycznej,
− koordynowanie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym
oraz współpraca z placówkami działającymi na terenie Powiatu;
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11. Ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
− koordynowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii
niejawnej;
12. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a w szczególności:
− koordynowanie spraw związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
13. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
− organizowanie kwalifikacji wojskowej.
W 2019 roku do kwalifikacji wojskowej stawiło się ogółem 586 mężczyzn oraz 15 kobiet
z przydatnymi do służby wojskowej kwalifikacjami medycznymi, weterynaryjnymi, psychologicznymi.
Wszystkie te osoby mają już uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W ramach

zadań obronnych państwa

w Starostwie Powiatowym w Opolu opracowuje się

i aktualizuje:
1) Plan operacyjny funkcjonowania powiatu opolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
2) Plan Akcji Kurierskiej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Opolu,
3) Zestawienie obszarów informacyjnych dla potrzeb realizacji zadań wynikających
z obowiązków państwa - gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych (HNS),
4) Regulamin Organizacyjny Głównego Stanowiska Kierowania Starosty
101

5) Instrukcję działania Stałego Dyżuru Starosty Opolskiego na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa,
6) Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu opolskiego na potrzeby obronne państwa.

W

Starostwie

Powiatowym

w

Opolu

prowadzi

się

także

na

bieżąco

postępowania

w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny odpowiednio z urzędu i na wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W roku 2019 r. wyreklamowano 6 osób.

4.3. Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Finansowo-Budżetowy z końcem roku 2019 liczył 12 pracowników zatrudnionych w pełnym
wymiarze etatu.
Do jego zadań należy:
1.

Obsługa finansowo-księgowa budżetu Powiatu, w szczególności:
1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dokonywanie
analiz wykonania budżetu,
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzanie planów finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu,
3) realizacja budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,
4) windykacja należności budżetowych oraz Skarbu Państwa,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
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6) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami,
7) realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Powiatu oraz prowadzenie obsługi kasowej,
9) przeprowadzanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych oraz kontroli zgodności z planem finansowym,
10) obsługa finansowo – księgowa funduszy celowych, w tym między innymi:
a) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
11) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i innymi instytucjami,
12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz
wynikających z ustawy o finansach publicznych,
13) rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych.
2.

Sprawdzanie

właściwego

opisu

dokumentów

finansowych

dotyczących

wydatków

w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.
3.

Wykonywanie czynności związanych z ewidencją mienia Powiatu.

4.

Udział w dokonywaniu kontroli finansowej starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

4.4. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska realizuje rządowe zadana zlecone z zakresu
administracji architektoniczno-budowlanej oraz Wydział Ochrony Środowiska wykonujące zadania organu
ochrony środowiska.
Łączna liczba pracowników Wydziału zatrudnionych w pełnym wymiarze na koniec roku 2019
wynosiła 17 osób: naczelnik, z-ca naczelnika, geolog powiatowy, 4 starszych inspektorów, 5 inspektorów,
3 podinspektorów, 1 samodzielny referent oraz 1 młodszy referent.
W związku ze wzmożonym ruchem budowlanym na terenie Powiatu Opolskiego, dla dodatkowego
zobrazowania zaobserwowanego znacznego wzrostu ilości spraw realizowanych przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej, zestawiono ilość rozpatrzonych spraw w porównaniu z latami 2017 i 2018.

Lp.
1
2
3
4
5

POZWOLENIA NA
BUDOWĘ
POZWOLENIA NA
ROZBIÓRKĘ
ZRID
ZGŁOSZENIA
ODSTEPSTWO OD
WARUNKÓW TECH.-

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2019

1231

1456

1722

49

68

85

10
949

8
967

3
986

6

8

10
103

6
7
8

BUD.
SAMODZIELNOŚĆ
LOKALI
INNE SPRAWY
WYDANE DZIENNIKI
BUDOWY

51

58

77

328

374

528

1001

1065

1370

Obserwuje się systematyczny wzrost liczby wniosków, jak i liczby zgłoszeń oraz spraw innych.
Porównując liczbę wniosków o pozwolenie na budowę w 2017 i 2019 roku widać wyraźną tendencję
wzrostową (w 2019 roku wpłynęło o 491 więcej wniosków niż w 2017 roku).
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Tabela. Pozwolenia na budowę wydane przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w latach 20172019
2017
2018
2019
pozwolenia
1114
1303
1537
pozytywne
decyzje odmowy
17
15
30
umorzenia
77
121
122
bez rozpatrzenia
6
6
9
odwołania
4
5
9
przekazane
do
7
4
12
innego urzędu
wygaszenia decyzji
6
2
12
Tabela przedstawia w sposób szczegółowy rozstrzygnięcia wpływających wniosków. Pozwolenia
pozytywne obejmują również pozwolenia zmiany decyzji oraz przeniesienia decyzji o pozwoleniu na
budowę. Obserwuje się wzrost liczby pozytywnych decyzji, wzrost decyzji odmowy udzielenia pozwolenia
na budowę oraz wzrost wniesionych odwołań od decyzji.

Tabela. Zgłoszenia
przyjęte
sprzeciw
odwołania
zaświadczenia
nie wymaga zgłoszenia
przekazanie do innego organu

2017
869
53
10
70
27
-

2018
896
40
5
83
29
2

2019
895
45
2
120
42
4

W przypadku zgłoszeń robót budowlanych ich liczba utrzymuje się na podobnym poziomie. Wzrosła
liczba wydawanych zaświadczeń o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oraz liczba zgłoszeń budowy
obiektów lub wykonania robót budowlanych, które nie wymagają zgłoszenia.
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Tabela. Wydane pozwolenia w 2019 roku wg gmin (bez zmian oraz przeniesień pozwoleń na budowę)
GMINA
Łubniany
Komprachcice
Dobrzeń Wielki
Ozimek
Niemodlin
Tarnów Opolski
Chrząstowice
Prószków
Turawa
Dąbrowa
Tułowice
Popielów
Murów

ILOŚĆ POZWOLEŃ
203
147
131
123
119
115
114
109
95
86
63
25
23

RAZEM 1353
Rysunek. Ilość wydanych pozwoleń wg gmin

Największa liczba pozwoleń na budowę została wydana dla terenów znajdujących się w granicach
administracyjnych gminy Łubniany (15% wszystkich pozwoleń na budowę wydanych dla powiatu
opolskiego). Najniższy ruch budowlany w ubiegłym roku odnotowano w gminie Murów (ok. 1,7%
wszystkich pozwoleń na budowę wydanych dla powiatu opolskiego).
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Tabela. Wydane pozwolenia na budowę w 2019 roku wg gmin (bez zmian oraz przeniesień pozwoleń na
budowę)
Budowa
garaży,
Wewnętrzne
Sieci
(gazowe,
budynków
instalacje
gazowe wodociągowe,
Budowa budynków
gospodarczych,
dla
budynków kanalizacyjne,
mieszkalnych
handlowych,
mieszkalnych
energetyczne)
usługowych i inne
30%
9,5%
35%
25,5%
Najczęściej pozwolenia były wydawane na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach
mieszkalnych, na budowę sieci (gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej) oraz na budowę
budynków mieszkalnych.

W 2019 r. Zarząd Powiatu Opolskiego przyjął, podpisał i rozliczył 30 umów (w 2018 r. 33 umowy)
o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących
ochronie powietrza tj. trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ekologiczne.
Dotacje zostały udzielone mieszkańcom gmin:
2018

2019

gmina

Ilość umów

gmina

Ilość umów

Chrząstowice

4

Chrząstowice

2

Dąbrowa

5

Dąbrowa

2

Dobrzeń Wielki

1

Dobrzeń Wielki

1

Komprachcice

6

Komprachcice

2

Łubniany

6

Łubniany

-

Murów

-

Murów
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Niemodlin

1

Niemodlin

4

Ozimek

-

Ozimek

1

Popielów

2

Popielów

-

Prószków

-

Prószków

-

Tarnów Opolski

2

Tarnów Opolski

7

Tułowice

6

Tułowice

9

Turawa

-

Turawa

2

Każdemu z beneficjentów przyznano dotację w kwocie 3 000 zł (w 2018 r. 3 500 zł). Łączna kwota
udzielonych dotacji w 2019 r. wyniosła: 90 000 zł (w 2018 r. 115 500 zł).
Ponadto, Zarząd Powiatu Opolskiego przyjął, podpisał i rozliczył 6 umów (w 2018 r. 4 umowy),
o udzielenie dotacji celowej dla spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji.
W 2019 r. dotacje otrzymały wszystkie wnioskujące o nią spółki wodne. Dwie z nich (w Dąbrowie
i w Komprachcicach) w kwotach określonych we wnioskach, (zgodnie z regulaminem do 60% wartości
zadania), zaś pozostałe (tj. spółki wodne w Dobrzeniu Wielkim, Łubnianach, Ozimku i Popielowie)
w kwotach mniejszych niż wnioskowane (od 34% ÷ 40% wartości zadania), ze względu na niewystarczającą
ilość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu Opolskiego:
− Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie w kwocie 4 620,00 zł, (w 2018 r. 5 610 zł);\
− Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim w kwocie 9 000 zł (w 2018 r. 11 950 zł);
− Gminna Spółka Wodna w Komprachcicach w kwocie 4 607,75 zł;
− Gminna Spółka Wodna w Łubnianach w kwocie 14 772,25 zł, (w 2018 r. 25 000 zł);
− Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Ozimku w kwocie 7 000,00 zł, (w 2018 r. 7 340,82 zł).
− Gminna Spółka Wodna w Popielowie w kwocie 10 000 zł.
Łączna kwota udzielonych dotacji w 2019 r. dla spółek wodnych z terenu powiatu opolskiego wyniosła
50 000 zł, co pozwoliło wykonać spółkom wodnym prace konserwacyjne na urządzeniach melioracji
wodnych na kwotę łączną ponad 128 000 zł (w 2018 r. 83 000 zł).
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W pozostałym zakresie obejmującym kompetencje tutejszego Wydziału, przeprowadzono niżej
wymienione procedury:
1. Wydawanie kart wędkarskich i wtórników kart wędkarskich:
2018
311

2019
385

2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb:
2018
90

2019
103

3. Społeczna Straż Rybacka:
2018
1 sprawa
strażnikom SSR

nadanie

2019
uprawnień 13 1 sprawa
strażnikom SSR

nadanie

uprawnień 12

4. Pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji (pozwolenia na wytwarzanie odpadów):
2018
7 spraw

2019
6 spraw

5. Zezwolenia na prowadzenie odzysku unieszkodliwiania, zbierania:
2018
10 spraw

2019
6 spraw

6. Zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych:
2018
1 sprawa

2019
1 sprawa

7. Wydawanie, wygaszanie koncesji na wydobywanie kopalin:
2018
1 sprawa

2019
3 sprawy

8. Analiza wykonawstwa prac w zakresie geologii surowcowej:
2018
9 spraw

2019
8 spraw

9. Zatwierdzanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin:
2018
1 sprawa

2019
1 sprawa
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10. Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych:
2018
4 sprawy

2019
6 spraw

11. Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych:
2018
2 sprawy

2019
4 sprawy

12. Zatwierdzanie projektów prac geologiczno – inżynierskich:
2018
5 spraw

2019
2 sprawy

13. Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich:
2018
3 sprawy

2019
3 sprawy

14. Inne prace geologiczne (uzgodnienia wz + zgłaszanie projektów robót geologicznych na wykonanie
otworów w celu wykorzystania ciepła Ziemi):
2018
288 spraw

2019
143 sprawy

15. Uzgodnienia w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
2018
35 spraw

2019
66 spraw

16. Zezwolenia na utrzymanie chartów i ich mieszańców:
2018
2 sprawy

2019
2 sprawy

17. Powierzenie realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej:
2018
4 sprawy

2019
3 sprawy

18. Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej:
2018
154 sprawy

2019
165 spraw

19. Analizy z zakresu ochrony środowiska
2018
2 sprawy

2019
4 sprawy
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20. Administrowanie łowiectwem:
2018
7 spraw

2019
9 spraw

21. Ochrona roślin, zieleni, zadrzewień:
2018
153 sprawy

2019
142 sprawy

22. Przeznaczenie gruntów rolnych na leśne i leśnych na rolne:
2018
8 spraw

2019
6 spraw

23. Informacja o środowisku i jego ochronie (Zaświadczenia EP):
2018
1095 spraw

2019
1296 spraw

24. zgłoszenia eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
2018
92 sprawy

2019
65 spraw

25. Informacje dotyczące pozwoleń zintegrowanych:
2018
3 sprawy

2019
4 sprawy

26. Pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza:
2018
10 spraw

2019
10 spraw

27. Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza:
2018
11 spraw

2019
13 spraw

28. Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji i monitorowania wielkości emisji:
2018
2019
6 spraw, w tym 1 decyzja z zakresu 4 sprawy, w tym 1 decyzja zatwierdzająca
udoskonalenia w metodyce monitorowania
plan metodyki monitorowania
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29. Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, w tym pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska:
2018
3 sprawy

2019
4 sprawy

30. Pomiary emisji hałasu:
2018
2 sprawy

2019
-

31. Rejestr zwierząt podlegających ochronie na podstawie umów międzynarodowych:
2018
48 spraw

2019
26 spraw

32. Inne sprawy dot. ochrony powietrza i hałasu:
2018
7 spraw

2019
11 spraw

33. Inne sprawy dot. informacji o środowisku i jego ochronie:
2018
7 spraw

2019
46 spraw

34. Decyzje ustalające wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji
z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko:
2018
-

2019
2 sprawy

35. Rejestr średnich źródeł spalania MCP:
2018
-

2019
8 spraw

4.5. Wydział Komunikacji
W 2019 roku w Wydziale Komunikacji zatrudnione były 22 osoby, które prowadziły obsługę
mieszkańców powiatu opolskiego w zakresie: rejestracji pojazdów, uprawnień kierowców, transportu
drogowego oraz usuwania pojazdów z dróg. Pracownicy Wydziału Komunikacji wykonywali też czynności
kontrolne przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
oraz stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu.
Na koniec 2019 r. w powiecie opolskim w ewidencji ujętych zostało 135.898 pojazdów, w tym
93.554 samochodów osobowych. Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy także
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przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży oraz wyrejestrowania pojazdów. W ostatnim roku z ewidencji
wyrejestrowano 1.555 szt. pojazdów z powodu przekazania ich do stacji demontażu, a także w związku z
ich zarejestrowaniem za granicą.
Tutejszy wydział wydał w ubiegłym roku 3.195 praw jazdy. Natomiast wszczęcie licznych
postępowań administracyjnych wobec kierowców, którzy dopuścili się wykroczeń w zakresie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skutkowało w 2019 r. wydaniem 303 decyzji o czasowym zatrzymaniu
lub zupełnym pozbawieniu prawa jazdy.
Wydział Komunikacji to także prowadzenie spraw związanych z:
1) wydawaniem/zmianą/cofaniem/wygaszaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób,
2) wydawaniem/zmianą/cofaniem/wygaszaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
3) wydawaniem/zmianą/cofaniem/wygaszaniem

zezwoleń

na

wykonywanie

zawodu

przewoźnika

drogowego,
4) wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe,
5) wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
6) opiniowaniem proponowanych rozkładów jazdy na liniach komunikacyjnych,
7) organizowaniem publicznego transportu zbiorowego.
W ramach nadzoru nad przewoźnikami w 2019 roku przeprowadzono 97 kontroli. Kontrole
dotyczyły również pracy 11 stacji kontroli pojazdów oraz 10 ośrodków szkolenia kierowców
funkcjonujących na terenie powiatu opolskiego, a także infrastruktury ośrodków zlokalizowanych na
obszarze działania Starosty Opolskiego i wpisanych do rejestru działalności regulowanej przez inny organ
(dodatkowe 7 kontroli).
Na terenie powiatu opolskiego w 2019 roku usunięto z drogi 114 pojazdów, w tym:
1) 88 odebranych z parkingu strzeżonego:
a) w 20 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi było pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie
jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
b) w 46 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi było kierowanie pojazdem przez osobę
znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu albo środka działającego podobnie
do alkoholu;
c) w 7 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi było kierowanie pojazdem przez osobę
nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami względnie nieposiadającej dokumentów
uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
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d) w 15 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi był stan techniczny zagrażający
bezpieczeństwu ruchu drogowego, powodującego uszkodzenie drogi albo naruszający wymagania
ochrony środowiska;
e) w 2 przypadkach przyczyną usunięcia pojazdu z drogi było przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej
masy całkowitej lub nacisku osi.
Większość usuniętych z drogi pojazdów to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
tj. 76 pojazdów, 8 pojazdów o dmc powyżej 16 ton, 2 motorowery i 2 motocykle.
2) 23 zawiadomienia o pojazdach nieodebranych z parkingu strzeżonego w ustawowo określonym
terminie;
3) 2 pojazdy oczekują na upływ ustawowego terminu do złożenia zawiadomienia o ich nieodebraniu
z parkingu strzeżonego;
4) 1 pojazd w stosunku do którego odstąpiono od dyspozycji jego usunięcia z drogi;
5) 25 złożonych do sądu wniosków o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu Opolskiego;
6) 12 pojazdów przekazanych do stacji demontażu;
7) 2 pojazdy sprzedane w drodze licytacji publicznej;
8) 15 wydanych decyzji obciążających właścicieli pojazdów lub inne osoby odpowiedzialne kosztami
związanymi z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu
powstałymi od jego usunięcia z drogi aż do zakończenia postępowania.
Dane szczegółowe dotyczące obsługi mieszkańców
ROK
Rodzaj załatwianych spraw
Wydane decyzje o rejestracji pojazdu
Wydane decyzje o czasowej rejestracji pojazdu
Wydane decyzje zmieniające
Wydane decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu
Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym
Zatrzymane dowody rejestracyjne (wydane z depozytu)
Zawiadomienia o zbyciu pojazdu
Decyzje o nabiciu numerów oraz wykonaniu tabliczki
znamionowej zastępczej
Utworzone profile PKK
Przekazane akta kierowcy (do innego urzędu)
Wydane prawa jazdy
Wydane prawa jazdy międzynarodowe
Cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami
Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
po cofnięciu
Zakazy prowadzenia pojazdów
Zatrzymania prawa jazdy
Zwrot prawa jazdy po zatrzymaniu
Wydane zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane

2019
Ilość spraw (w szt.)
18.557
16.845
464
1.555
1.050
315
6.003
76
3.034
340
3.195
73
232
47
275
303
189
60
114

Wydane uprawnienia, skreślenia z ewidencji oraz nadzór
i kontrola nad ośrodkami szkolenia kierowców
Wydane uprawnienia, skreślenia z ewidencji oraz nadzór
nad instruktorami nauki jazdy i wykładowcami
Wnioski o udostępnienie danych, zastrzeżenia komorniczo –
skarbowe itp.
Wydane licencje i zezwolenia na transport drogowy
oraz nadzór i kontrola nad przewoźnikami
Wydane zaświadczenia na przewozy drogowe oraz nadzór
i kontrola nad przewoźnikami
Wydane zezwolenia na pojazdy nienormatywne
Uzgodnienia przebiegu linii komunikacyjnych
Nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów
oraz wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom
Zarządzanie ruchem na drogach
Usuwanie pojazdów z drogi

84
177
817
274
74
49
120
80
696
114

Ilość zadań zrealizowanych przez Wydział Komunikacji w 2019 roku znacząco wzrosła
w porównaniu do roku 2018, na co wskazują poniższe wykresy. Uwzględniają one kluczowe sprawy
z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy.
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4.6. Biuro Rady
W Biurze Rady Powiatu Opolskiego w roku 2019 zatrudnione były dwie, które wykonywały czynności
związane z działalnością codzienną Rady, Radnych oraz Zarządu Powiatu Opolskiego.
Do zadań Biura Rady należy:
1. przygotowywanie i obsługa sesji Rady, posiedzeń Zarządu, komisji stałych i doraźnych, klubów
radnych, w tym: przygotowanie, gromadzenie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
2. prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady i Zarządu,
3. prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków radnych oraz poszczególnych komisji,
4. opracowywanie projektów uchwał w sprawach funkcjonowania Rady,
5. przekazywanie uchwał, wniosków i interpelacji Wydziałom lub jednostkom odpowiedzialnym za ich
realizację,
6. prowadzenie biura Przewodniczącego Rady,
7. gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat.
4.7. Wydział Geodezji i Kartografii
W roku 2019 w Wydziale Geodezji i Kartografii zatrudnione były łącznie 23 osoby. Pracownicy
wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywali zadania z zakresu administracji rządowej.
Do najważniejszych zadań Wydziału należy:
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym : prowadzenie dla obszaru
Powiatu Opolskiego: ewidencji gruntów i budynków (w tym baz danych), geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (w tym baz danych tzw. powiatowej bazy GESUT), gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
• tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
szczegółowych osnów geodezyjnych,
• tworzenie i udostępnianie standardowych opracować kartograficznych,
• koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
• zakładanie osnów szczegółowych ,
• przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map
i tabel taksacyjnych dot. nieruchomości,
• ochrona znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych.
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W ramach prowadzonych zadań wykonano prace, które obrazuje poniższa tabela:
Lp.

Rodzaj zadania

Ilość w 2019 roku

1

Informatyzacja , integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500
dla gminy Prószków,

15 obrębów
13 obrębów

Informatyzacja , integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500
dla gminy Murów,
9 obrębów

Informatyzacja , integracja i harmonizacja danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Komprachcice,

11 obrębów

Informatyzacja , integracja i harmonizacja danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Turawa- zadanie realizowane w
latach 2019-2020,

240 działek

Opracowanie dokumentów prawnych niezbędnych do aktualizacji operatu
ewidencji gruntów i budynków dla 240 działek (wieloczęściowych)
położonych w powiecie opolskim celem dostosowania bazy EGiB do zapisów
rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków

Powiat Opolski
46 obrębów

Usystematyzowanie systemów wysokości na terenie Powiatu Opolskiego,
Informatyzacja , integracja oraz harmonizacja danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dla miasta i gminy Niemodlin i Tułowice
oraz gminy Dąbrowa – zadanie realizowane w latach 2019-2020.
2

Wydane decyzje:
a)
b)

3

aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Liczba utworzonych baz danych (jednostką jest obręb) – zgodnie z art. 4
ust.1a pkt. 2, 3, 7 i 10 oraz ust.1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:
a) ewidencja gruntów i budynków (art. 4 ust.1a pkt. 2)
b) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (art. 4 ust.1a pkt. 3)
c) rejestr cen i wartości nieruchomości (art. 4 ust.1a pkt. 7)
d) baza szczegółowych osnów geodezyjnych (art. 4 ust.1a pkt. 10).
e) baza obiektów topograficznych objętych zakresem mapy zasadniczej w
skalach 1:500 - 1:5000 (art. 4 ust.1b pkt. 10).

a) 63
b) 8

a) b) 28
c) 148 istniejących na bieżąco
aktualizowanych
d) 157
- usystematyzowanie
wysokości na terenie Powiatu
Opolskiego
do
układu PLEVRF2007-NH
e) 28

4

Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych

4 446

5

Udostępnienie danych, materiałów, informacji z PZGiK

4 788

z wyłączeniem wypisów i wyrysów
6

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

7

Narady koordynacyjne

8

Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dokonane w ramach
czynności materialno-technicznych.

11 104
280
15 112

W ramach realizacji budowy infrastruktury informacji przestrzennej prowadzono na bieżąco
aktualizację mapy zasadniczej w postaci relacyjnej bazy danych

na obszarze terenów miast i wsi

o powierzchni 83.636 ha oraz w postaci hybrydowej na obszarze 69.794 ha.
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Rejestr publiczny jakim jest ewidencja gruntów i budynków został zaktualizowany dla 572.300
działek, 104.298 budynków oraz 7.797 lokali. Szczegółowy zakres wykonanych prac dotyczący katastru
nieruchomości oraz jego modernizacji przedstawia poniższa tabela.
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Tabela. Sprawozdanie o katastrze nieruchomości
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4.8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
W roku 2019 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa liczył 9 pracowników.
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy prowadzenie spraw:
1.

Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiących
własność Powiatu – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów
prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami, a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu,
2) wykonywanie

czynności

i

przygotowanie

niezbędnej

dokumentacji

związanej

z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd,
najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
3) gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
4) podejmowanie działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu.
2.

Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiących
własność Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów
prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami

3.

Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2019r. Powiat Opolski był właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni
434,8773 ha, w tym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Grunty orne

34,2196 ha
sady
28,2362 ha
łąki
0,8877 ha
pastwiska
0,0445 ha
lasy i grunty leśne
1,2188 ha
grunty zadrzewione
2,5747 ha
rowy
0,8052 ha
drogi
324,7504 ha
tereny osiedlowe zabudowane
12,0647 ha
tereny osiedlowe niezabudowane
0,4650 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
25,9834 ha
nieużytki
0,1534 ha
inne tereny komunikacyjne
0,0259 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg
1,3103 ha
oraz użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 0,0730 ha, stanowiących tereny zabudowane.

121

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Opolskiego według stanu na dzień
31.12.2019 roku
L.p

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Właściciel lub
jednostka władająca

Dom
Dziecka
w
Chmielowicach
ul. Nyska 18
47-070 Komprachcice
Dom Dziecka
w
Tarnowie Opolskim
ul. Korczaka 1
46-050 Tarnów Opolski
Dom
Dziecka
w
Turawie ul. Opolska 56
46-045 Turawa
Dom
Pomocy
Społecznej
w Prószkowie
ul. Zamkowa 8
46-060 Prószków

Numer działki oraz numer księgi
Powiewieczystej potwierdzającej własność rzchnia
lub prawo użytkowania wieczystego
(ha)
Powiatu Opolskiego
Nabyte z mocy prawa i na wniosek
1001/113

KW OP1O/00114023/4

1,5328

538/14

KW OP1O/00022463/8

0,9805

1/10

KW OP1O/00076363/0

1,1400

933/2
1026
934

KW OP1O/00108995/3
KW OP1O/00108995/3
KW OP1O/00103381/1

3,1170
0,4643
0,2680

341/8
342/8

KW OP1O/00099019/1
KW OP1O/00099019/1

0,4218
2,1383

624/2

KW OP1O/00098137/7

5,1390

Zespół Szkół
im. B. Chrobrego
ul. Opolska 34
49-100 Niemodlin

972/5

KW OP1O/00097151/4

1,4188

972/3

KW OP1O/00097151/4

0,1467

Zespół Szkół w Ozimku
ul. Częstochowska 24
46-040 Ozimek

113/3

KW OP1O/00096868/6

0,4022

114/26

KW OP1O/00087789/2

1,2668

Powiat Opolski
Zespół
Szkół
Tułowicach
ul Zamkowa 15
49-130 Tułowice

w

Zespół Szkół
im. Józefa Warszewicza 1110/2
w Prószkowie
1109/3
46-060 Prószków
ul. Pomologia 11
1109/6
1108/2
1129/2
1131/1
1125/1
1125/7
1125/8
1125/6
1122/5
1122/6
1124/5
1124/6
1128/1
1122/12

KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00119498/9

KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9

Położenie,
wykorzystanie,
forma władania

Miasto Opole
Obręb Chmielowice
ul. Nyska 18
- trwały zarząd
Tarnów Opolski
ul. Korczaka 1
- trwały zarząd
Turawa ul. Opolska 56
(Rybaczówka)
- trwały zarząd
Prószków
ul. Zamkowa 8
ul. Szkolna 1
ul. Zamkowa 2 –budynek
byłego szpitala
- trwały zarząd
Chróścina
ul. Niemodlińska 39
Tułowice
ul Zamkowa 1
- trwały zarząd
Niemodlin
ul. Opolska 34 (szkoła)
zaplecze
magazynowe
i gospodarcze ZSz
- trwały zarząd
Ozimek (szkoła)
ul. Częstochowska 24
ul. Słowackiego 5
- trwały zarząd
Prószków - Pomologia
trwały zarząd
trwały zarząd

0,0177
0,0342
w udziale
3661/1000
0
trwały zarząd
trwały zarząd
1,5981 trwały zarząd
7,6366 trwały zarząd
5,2055 trwały zarząd
14,6845 trwały zarząd
0,0010 trwały zarząd
1,7889 trwały zarząd
4,9873 trwały zarząd
16,9052 trwały zarząd
2,3715 trwały zarząd
2,5107 trwały zarząd
1,4616 trwały zarząd
3,2312 trwały zarząd
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10.

Powiat Opolski

1122/14
1122/16

KW OP1O/00103493/9
KW OP1O/00103493/9

836/4
836/12
838/2
839/2
839/3
839/4

KW OP1O/00099752/1
KW OP1O/00099752/1
KW OP1O/00099752/1
KW OP1O/00099752/1
KW OP1O/00099752/1
KW OP1O/00099752/1

8,5770
1,1831
0,1459
9,6599
0,0194
0,0788
0,0149
0,0444
0,0078
1,2061

891

KW OP1O/00058067/3

0,1506

515/1

KW OP1O/00083488/4

0,1069

257/2

KW OP1O/00117827/1

0,6672

700/127

78/5

11.

Powiat
Opolski- 115/15
siedziba
Starostwa
Powiatowego w Opolu
115/16

KW OP1O/00140573/5

0,0095

KW OP1O/00042162/4

0,2344

KW OP1O/00076625/5

0,0055
w udziale
752/10000

KW OP1O/00076625/5
0,2565
w udziale
752/10000

12.

Powiat Opolski

2/16

KW OP1O/00078185/2

0,1588

trwały zarząd
trwały zarząd

Niemodlin ul. Zamkowa
Na działce
836/12
znajduje się
budynek
użytkowy, który wraz
z niezbędnym
gruntem,
pozostaje w dzierżawie
Opolskiego
Centrum
Ratownictwa Medycznego.
Niemodlin ul. Wojska
Pol. 5
działka nr 891
Przychodnia
- dzierżawa lokalu -usługi
medyczne
i
inne
niezwiązane
z usługami
medycznymi.
- trwały zarząd lokalu
użytkowego ustanowiony
na
rzecz
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej związanego
w udziale 4156/10000 cz.
Niemodlin
- dz. 515/1 przeznaczona
w mpzp. pod zabudowę
mieszkalno-usługową
Prószków
(grunt orny-dzierżawa)
Miasto Opole
- Obręb Chmielowice
Na działce znajduje się
kiosk
handlowy
stanowiący
własność
osoby
fizycznej
–
dzierżawa
Ozimek
ul.
Częstochowska
31
–
budynek
usługowoszpitalny
usługi medyczne i inne
niezwiązane
ze
świadczeniami
zdrowotnymi (dzierżawa
lokali)
Opole Pl. Wolności 7/8
- pomieszczenia użytkowe
stanowiące
własność
Powiatu
Opolskiego
związane z udziałem i są
wykorzystywane
na
potrzeby
Starostwa
Powiatowego w Opolu.
Części
wspólne
nieruchomości
są
we
współwłasności z Gminą
Opole.
Opole ul. Książąt Op. 27
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13.

Powiat
Opolski- 469
siedziba
Starostwa
Powiatowego w Opolu

14.

Zarząd
Powiatowych
Opole
ul.
Opolskich 27

Dróg

KW OP1O/00096464/4

Lokale w budynku oddane
są w trwały zarząd dla
jednostek powiatu:
-Zarządu
Dróg
Powiatowych w Opolu - w
udz. 2847/10.000 cz.
-Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Opolu
w udz. 2117/10.000 cz.
-Powiatowego
Centrum
Pomocy
Rodzinie w Opolu
w udz. 2239/10.000 cz.
Pozostałe pomieszczenia
wykorzystywane są na
potrzeby
Starostwa
Powiatowego w Opolu.
0,5736 Niemodlin
w udziale ul. Boh. Powstań Śl. 37
73/1000 - pomieszczenia użytkowe
stanowiące
własność
Powiatu Opolskiego –
związane z udziałem i są
wykorzystywane
na
potrzeby
Starostwa
Powiatowego w Opolu i
Urzędu Miejskiego w
Niemodlinie.

-drogi powiatoweGMINA DOBRZEŃ WIELKI

Książąt
245

KW OP1O/00111984/7

2,8100

Kup
trwały zarząd

722/253
1338/253
244

KW OP1O/00111984/7
KW OP1O/00111984/7
KW OP1O/00111984/7

0,4195
0,3543
1,3100

Chróścice
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

1121/206
1108/206
697/209
915/134
66

KW OP1O/00139307/0
KW OP1O/00139307/0
KW OP1O/00139307/0
KW OP1O/00139307/0
KW OP1O/00139307/0

0,0045
0,0060
0,3859
0,1210
0,1350

Dobrzeń Wielki
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

GMINA CHRZĄSTOWICE

478/84
480/84
383/32
499/32
503/37
487/21
536/11
539/86
534/82
682/239
552/75
558/85

KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9

0,0325
0,0121
0,0252
0,2912
0,0024
0,0060
0,0630
0,0496
0,2399
0,0210
0,0230
0,0143

Dębie
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

124

Niwki
trwały zarząd
trwały zarząd

795/10
853/10

KW OP1O/00135561/0
KW OP1O/00135561/0

0,0440
0,1407

867/223
761/131
1193/222
1195/220
1210/94
1211/94
1206/94
1208/94
1204/94
1201/8
1224/97
753/195
853/87
870/223
1185/223
1216/83
1218/76
885/191
476/3

KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00139638/9
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9
KW OP1O/00139638/9

0,0202
0,0361
0,0433
0,0061
0,0006
0,0026
0,0077
0,0007
0,0131
0,0040
0,8928
0,3585
0,2480
0,1647
0,0837
0,0147
0,0132
0,0144
0,0366

1067/150
1050/39
1065/151
626/54
935/234
1150/39
1063/153
1069/154
1070/154
1121/267
1123/268
1187/14
1078/160
1079/160
1171/70

KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00116770/9
KW OP1O/00141971/2
KW OP1O/00141971/2
KW OP1O/00141971/2
KW OP1O/00141971/2
KW OP1O/00141971/2
KW OP1O/00141971/2
KW OP1O/00141971/2
KW OP1O/00141971/2
KW OP1O/00141971/2
decyzja Wojewody

0,0074
0,0356
0,0777
0,0229
0,0049
0,0046
0,0554
0,0003
0,0158
0,0604
0,0131
0,0135
0,0005
0,0124
0,0128

783/39
795/262
797/219
799/220
801/221

KW OP1O/00151408/8
KW OP1O/00151408/8
KW OP1O/00151408/8
KW OP1O/00151408/8
KW OP1O/00151408/8

0,1198
0,0066
0,0250
0,0446
0,0589

Dąbrowice
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

854/222
984/250
986/251
992/252
170/33
1019/451
194/43
196/34
192/44
62/1

KW OP1O/00138215/1
KW OP1O/00138215/1
KW OP1O/00138215/1
KW OP1O/00138215/1
KW OP1O/00138215/1
KW OP1O/00138215/1
KW OP1O/00138215/1
KW OP1O/00138215/1
KW OP1O/00138215/1
KW OP1O/00138215/1

0,2307
0,1000
0,1000
0,0137
0,0200
0,0100
0,0173
0,0168
0,0080
2,7300

Falmirowice
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

Dębska Kuźnia
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

Daniec
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

Lędziny
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372/170
9/1

KW OP1O/00130907/3
KW OP1O/00084493/9

0,3764
0,3562

2007/276
17/1

KW OP1O/00138215/1
2,1594
KW OP1O/00084493/9
0,5784
GMINA DĄBROWA

373
83
190/1
497
43

KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00053975/6

2,5300
1,4100
2,4600
2,7400
0,2000

539/102
413/235
72/3

KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00130968/8
KW OP1O/00130968/8

2,6958
0,0956
0,5540

668
239

KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9

0,8000
0,6900

trwały zarząd
trwały zarząd
Suchy Bór
trwały zarząd
trwały zarząd
Dąbrowa
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
- obwód drogowy
trwały zarząd
Chróścina
trwały zarząd
Karczów
trwały zarząd
trwały zarząd

GMINA ŁUBNIANY

139/37
817/177
66
299
260/193
5
87
99
296
1223/174
1221/169
1219/169
1225/196
1217/169
1215/169
1213/169
1209/165
257/32
259/32
255/32
278/3
266/3
820/155

KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00129229/6
KW OP1O/00129229/6
KW OP1O/00129229/6
KW OP1O/00129229/6
KW OP1O/00139307/0
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7

0,0043
0,8257
0,3000
1,5500
0,4040
0,1180
0,6440
0,4590
1,2500
0,0208
0,0061
0,0080
0,0005
0,0027
0,0004
0,0012
0,0004
0,0216
0,0054
0,0260
0,2059
0,1613
0,0057

2014/90
1473/89
1474/83
149/26
2036/439
2030/98
2028/91
144/25
2034/111
151/27
262

KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2

0,5346
0,1098
0,2168
0,0353
0,0133
0,0576
0,2924
0,0575
0,0560
0,0208
1,8000

Biadacz
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Brynica
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
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1701/118
1767/92
1768/92
1967/77
1969/57
118/38
120/38
121/112
135/39
109/37
123/10
268
156/19
1481/325
1486/333
1966/310
2155/226
35
170/36
1735/438
176/6
226/1
249/1
250/1
178/39
176/27
174/26
205/10
264/1
205/8
2175/83
2173/90
2171/90
2169/91
2167/77
2165/98
2164/110
2161/111
2159/118
171/36

KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00131454/9
KW OP1O/00131454/9
KW OP1O/00131454/9
KW OP1O/00131454/9
KW OP1O/00131454/9
KW OP1O/00131454/9
KW OP1O/00131454/9
KW OP1O/00131454/9
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna
decyzja inwestycyjna

0,2082
0,2330
0,1200
0,0074
0,0098
0,1300
0,2869
0,1300
0,0033
0,5650
0,0044
0,2900
0,0020
0,1737
0,9444
0,5553
0,0545
0,0030
0,0216
0,0480
0,0033
0,1077
0,0340
0,2264
0,0024
0,0616
0,0750
0,0822
0,0081
0,0747
0,0756
0,1301
0,0136
0,1102
0,0026
0,0394
0,0322
0,0345
0,1246
0,0460

trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

119
178

KW OP1O/00153918/0
KW OP1O/00153918/0

0,4300
1,1000

Dąbrówka Łubniańska
trwały zarząd
trwały zarząd

383/63
385/63
496
87/27
823/246
492/160
481/60
499/61

KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2

0,1600
0,2600
0,1000
0,6200
0,5515
0,8717
0,1236
0,0326

Jełowa
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

116/5
225/108
226/108
323/147
316/147
407/51
349/149

KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00117250/5

0,0870
0,6952
0,0012
0,0002
1,5815
0,0358
0,0130

Luboszyce
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

127

350/29
351/29
471/149
480/148
691/139
406/139
202
251/139
252/139
253/144
254/144
282/101
321/147
474/38
477/37
489/54
487/159
485/53
483/51
493/38
495/37
491/29
481/34

KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00131498/9
KW OP1O/00131498/9
KW OP1O/00131498/9
KW OP1O/00131498/9
KW OP1O/00131498/9
KW OP1O/00131498/9
KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00117250/5
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7

0,1590
0,0360
0,3100
0,2200
1,1269
0,5111
1,0360
0,0001
0,0007
0,0001
0,0005
0,0008
0,0003
0,0616
0,0392
0,0175
0,0109
0,0429
0,0211
0,0072
0,0111
0,0355
0,0031

477/77
439/64
441/63
591/59
424/90
442/131
444/84
496/131
552/73
151/60
152/6
154/7
463/70
465/71
483/77
489/80
491/81
588/48
453/69
425/61
495/131
79
423/61
445/66
447/68
340/79
429/61
433/62
437/62
594/46
191/6
594/93
592/100
590/100
588/100
651/61

KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00139307/0
KW OP1O/00139307/0
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00036834/1
KW OP1O/00036834/1
KW OP1O/00036834/1
KW OP1O/00036834/1
KW OP1O/00036834/1
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7

0,0034
0,0073
0,0066
0,0168
0,0445
0,0770
0,0269
1,7800
0,0654
0,0330
0,0260
0,0317
0,0017
0,0027
0,0030
0,0044
0,0087
0,3896
0,0048
0,0063
0,0960
0,1630
0,0226
0,0039
0,0124
0,0134
0,0069
0,0230
0,0090
0,0701
0,0117
0,0030
0,0026
0,0014
0,0022
0,0209

198/114
202/114

KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2

1,6341
0,0020

trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Masów
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Kępa
trwały zarząd
trwały zarząd
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204/114
127/1
148/98
149/98
237/9
314/9
241/152
246/152
247/152
248/152
249/152
250/152
251/154
253/154
254/154
129/98
363/1
365/98
367/98
369/8
370/8
371/9
373/10
375/11
377/7
380/7
382/7
469/151
135/12
960/99

KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00143360/0
KW OP1O/00156507/7

0,0024
0,0004
0,1872
0,0236
0,0023
0,2310
0,7821
0,0005
0,0008
0,0001
0,0011
0,0003
0,0010
0,0007
0,0003
0,0158
0,0054
0,0045
0,0014
0,0247
0,0012
0,0075
0,0077
0,0116
0,0845
0,0050
0,0025
0,0275
0,0172
0,0051

332/8
332/10
1172
1103/3
1103/4
331/1
339/1

KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00036834/1
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7
KW OP1O/00156507/7

0,1387
4,1340
0,5190
0,1088
0,2128
0,0019
0,0020

1595
1557/1
1657
631/1
631/2
631/3
513/2
710
687/3
254
501/255
506/256
569/29
616/27
746/250
757/49
759/50
597/155
600/155
755/45
751/41

trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Łubniany
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

GMINA KOMPRACHCICE
Komprachcice
KW OP1O/00115823/9
0,4400 trwały zarząd
KW OP1O/00115823/9
0,3116 trwały zarząd
KW OP1O/00115823/9
0,5180 trwały zarząd
KW OP1O/00115823/9
0,0358 trwały zarząd
KW OP1O/00115823/9
0,0619 trwały zarząd
KW OP1O/00115823/9
0,1839 trwały zarząd
KW OP1O/00131093/0
0,1260 trwały zarząd
KW OP1O/00131093/0
1,3617 trwały zarząd
Domecko
KW OP1O/00097461/0
0,0279 trwały zarząd
decyzja Wojewody
0,6860
decyzja Wojewody
0,1290
decyzja Wojewody
0,1908
decyzja Wojewody
0,0090
decyzja Wojewody
0,0070
decyzja Wojewody
0,9759
decyzja Wojewody
0,0034
decyzja Wojewody
0,0052
decyzja Wojewody
0,0091
decyzja Wojewody
0,0175
decyzja Wojewody
0,0081
decyzja Wojewody
0,0041
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763/42
749/40

decyzja Wojewody
decyzja Wojewody

0,0250
0,0152

304
305
306

KW OP1O/00131451/8
KW OP1O/00131451/8
KW OP1O/00131451/8

0,3024
0,0765
0,4663

20/2
5/1

KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9

1,2100
0,0442

172/9
94
862/70
973/12
975/12

KW OP1O/00131093/0
KW OP1O/00131093/0
KW OP1O/00131093/0
KW OP1O/00131451/8
KW OP1O/00131451/8

0,2456
0,7150
0,3086
0,6470
0,2162

1376
205/1
205/2
963/2
215/2
216/6

KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00130968/8
KW OP1O/00130968/8
KW OP1O/00130968/8
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody

0,8710
1,4500
0,6430
0,9739
0,4470
0,4338

269
267/106
269/107

KW OP1O/00115823/9
0,8300
KW OP1O/00134206/7 0,0006
KW OP1O/00134206/7
0,0029
GMINA OZIMEK

913

KW OP1O/00130966/4

2,2600

620/114
630/141
632/142
678/288
682/284
684/285
686/283
716/209
718/210
702/201
673/289
675/288
676/288
692/163
696/165
698/165
722/216
624/120
11
124/12
198/3
626/136
628/137
634/143
710/206
712/207
714/208

KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00130966/4
KW OP1O/00130966/4
KW OP1O/00130966/4
KW OP1O/00130966/4
KW OP1O/00130966/4
KW OP1O/00130966/4
KW OP1O/00130966/4
KW OP1O/00130966/4
KW OP1O/00130966/4

0,0047
0,0033
0,0036
0,0049
0,0004
0,0012
0,0471
0,0037
0,0026
0,0012
0,0038
0,0024
0,0003
0,0095
0,0089
0,0031
0,0034
0,0140
0,2660
0,0896
0,3400
0,0092
0,0094
0,0039
0,0072
0,0068
0,0033

Dziekaństwo

Ochodze
trwały zarząd
trwały zarząd
Osiny
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

Polska Nowa Wieś
trwały zarząd

Wawelno
trwały zarząd

Grodziec
trwały zarząd
Chobie
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
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744/78
186/1

KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00130966/4

0,1914
0,7900

757/7
1108/3
475/246
1116/5
607/49
610/49
1113/4
584/51
1230/10
249/155
255/168
256/169
260/170
263/176
399/89
409/107
428/107
434/93
1147/174
1145/148
1143/147
1141/148
1139/151
1137/152
1135/107
478/107
479/107
480/107
693/36
1270/66
699/30
433/40
434/40
435/40
437/40
438/40
489/96
490/97
430/40
488/98
491/98
602/40

KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00031895/1
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00031895/1
KW OP1O/00031895/1
KW OP1O/00031895/1
KW OP1O/00135956/6
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00142573/9
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00144771/1
KW OP1O/00031895/1
KW OP1O/00031895/1
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody

0,0538
0,0880
0,0324
0,0350
0,0337
0,0272
0,0870
0,0323
0,0134
0,0283
0,0009
0,1779
0,0566
0,0198
0,0500
0,0379
1,1000
0,0124
0,0057
0,0075
0,0318
0,0396
0,0029
0,0789
0,0134
0,0005
0,0027
0,0115
0,0037
0,0164
0,0096
0,0065
0,0035
0,0021
0,0151
1,8252
0,0545
0,0001
0,0023
0,0286
0,0004
0,0037

679/63
681/60
718/65
1021/67
1013/74
1011/73

KW OP1O/00117249/5
KW OP1O/00117248/8
KW OP1O/00116769/9
KW OP1O/00117249/5
KW OP1O/00117249/5
KW OP1O/00117249/5

0,1070
0,0574
0,1067
0,0642
0,0131
0,0238

408/286
409/285
1027/40
1033/40
1034/40

KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8

0,0027
0,0010
0,0219
0,0009
0,0011

Biestrzynnik
trwały zarząd
trwały zarząd
Krasiejów
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

Krzyżowa Dolina
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Schodnia
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712/160
537/160
2273/447

KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8

1,4197
0,0062
1,1394
Szczedrzyk

13
491
335
336

KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8

0,5200
2,9200
1,0200
1,1800

369/7
397/51
395
396

KW OP1O/00135854/1
0,2118
KW OP1O/00143363/1
0,1191
KW OP1O/00135854/1
0,4745
KW OP1O/00135854/1
1,6326
GMINA POPIELÓW

43/1
43/2
44/1
408
434
513
584
44/2
44/3
221/1
221/2
28/2
421
294

KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00041005/6
KW OP1B/00041005/6
KW OP1B/00041005/6
KW OP1B/00041005/6
KW OP1B/00041119/8

1,2700
1,9000
3,7700
1,1300
0,5500
1,0400
1,5600
2,6000
1,4400
2,1500
0,3600
3,0148
1,0600
2,0300

350
293
292
451

KW OP1B/00038044/7
KW OP1B/00038044/7
KW OP1B/00038044/7
KW OP1B/00044561/2

2,8500
0,4400
0,3700
0,5300

45

KW OP1B/00040969/4

0,4300

69
173
285/1
285/7
277/1
278/1
18/1
54/1
55/1
155/1
156/1
166/4
167/1
171/1
172/1
178/1
212/1
390/1
393/1

KW OP1B/00038044/7
KW OP1B/00038044/7
KW OP1B/00038044/7
KW OP1B/00038044/7
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8
KW OP1B/00050188/8

0,6900
0,2040
1,4208
0,9505
0,0029
0,0032
0,0129
0,0312
0,0010
0,0113
0,0026
0,0090
0,0178
0,0219
0,0097
0,0020
0,0085
0,0104
0,0258

1348/169
675/169
677/169

KW OP1B/00044561/2
KW OP1B/00044561/2
KW OP1B/00044561/2

1,2454
0,0003
0,0327

Ozimek
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Karłowice
trwały zarząd
trwały zarząd

Kurznie

Lubienia
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Stare Kolnie
trwały zarząd
Stare Siołkowice
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Popielów
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
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678/169
1054/92
669/169
671/169
672/169
674/169

KW OP1B/00044561/2
KW OP1B/00044561/2
KW OP1B/00044561/2
KW OP1B/00044561/2
KW OP1B/00044561/2
KW OP1B/00044561/2

0,0009
1,6409
0,0030
0,0040
0,0030
0,0010

194

KW OP1B/00044561/2

4,1000

296/1
296/2

KW OP1B/00044561/2
KW OP1B/00044561/2

4,3100
2,2100

505
56
65
117

KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4
KW OP1B/00040969/4

2,6900
0,9500
1,1300
1,4700

2
45
45/1

KW OP1B/00040969/4
0,3800
KW OP1B/00042619/0
1,1900
KW OP1B/00042619/0
0,4800
GMINA PRÓSZKÓW

362

decyzja Wojewody

0,9660

289
742

decyzja Wojewody
decyzja Wojewody

1,9485
0,6015

trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Nowe Siołkowice
trwały zarząd
Kaniów
trwały zarząd
trwały zarząd
Kuźnica Katowska

Stobrawa

Nowa Kuźnia
Zimnice Małe

GMINA MURÓW
561/122
563/123

KW OP1U/00085894/2
KW OP1U/00085894/2

0,0068
0,0256

216/1
363

KW OP1U/00074056/6
KW OP1U/00074056/6

0,0757
0,0509

Dębiniec
trwały zarząd
trwały zarząd
Zagwiździe
trwały zarząd
trwały zarząd

KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KWOP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00036290/0
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5

0,0006
0,0227
0,1266
0,0167
0,0348
0,0257
0,1723
0,2404
0,0078
0,0212
0,0217
0,0297
0,0071
0,0267
0,0305
0,0147
0,0069
0,0929
0,0010
0,0002
0,0001
0,0087
0,0075
0,0068
0,0020
0,0015
0,4446

Stare Budkowice
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

1037/217
1039/218
1041/122
322/14
318/15
320/15
209/47
304/55
416/37
419/57
421/58
424/59
426/60
430/67
433/68
434/69
436/71
456/142
471/135
472/135
476/133
481/129
485/124
487/123
492/118
497/117
508/102
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510/102
511/102
514/102
547/102
1007/140
50
1062/219
1059/118

KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5
KW OP1U/00084980/5

0,0016
0,0027
0,0225
0,0002
0,0069
0,2500
0,2167
0,0042

18/2
149
94
100

KW
KW
KW
KW

99/6
139
230/1
150

KWOP1O/00127282/1
KWOP1O/00127282/1
KWOP1O/00127282/1
KWOP1O/00119111/3

0,7100
0,4400
1,9382
3,0200

235/2
257
47
335
337/1

KWOP1O/00127282/1
KWOP1O/00127282/1
KWOP1O/00127282/1
KWOP1O/00127282/1
KWOP1O/00127282/1

0,0700
2,6700
2,1500
0,3000
0,0400

117
118
466
548/1

KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00145707/9

3,0600
0,7400
2,8600
0,0429

6
5
119

KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00144732/6

0,6700
0,3100
1,3800

158
282

KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00129872/8

3,5400
2,2200

229/1
239

KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9

1,9000
1,6600

173/12

KW OP1O/00139974/6

0,4799

96
95/6
200
185
15/2
134/4
262

KW OP1O/00152284/9
KW OP1O/00152758/3
KW OP1O/00152284/9
KW OP1O/00152284/9
KW OP1O/00129874/2
KW OP1O/00129874/2
KW OP1O/00129874/2

0,2800
0,1055
0,7000
2,7800
2,2232
3,1134
2,6700

66/2

KW OP1O/00152284/9

0,1900

31/4
6/1
6/2

KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00144732/6

0,9948
0,2577
1,5823

102

KWOP1O/00127282/1

1,8200

70

KW OP1O/00144732/6

3,8200

trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Święciny

OP1U/00077904/ 7
2,2000
OP1U/00077904/7
0,9600
OP1U/00077904/7
0,6700
OP1U/00077904/7
0,1300
GMINA NIEMODLIN
Gościejowice
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Grodziec
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Gracze
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Góra
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Lipno
trwały zarząd

Jaczowice
trwały zarząd
trwały zarząd
Magnuszowice
–
stanowisko do ważenia
pojazdów
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Magnuszowiczki
trwały zarząd
Molestowice
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Michałówek
trwały zarząd
Piotrowa
trwały zarząd
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88

KW OP1O/00144732/6

1,3700

31/2
30/2
29/1
29/3
162/2
193/2
194/2
33/2
152/2
34/4
34/6

KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9
KW OP1O/00145707/9

0,2337
0,7899
0,0013
0,0497
0,0223
0,1460
0,1102
0,2395
0,0329
0,2483
0,1816
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KW OP1O/00119111/3

2,3600

190
191/1
212/2

KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00144732/6

0,5800
0,6800
0,6024

63/1
102
114
154/1
155
174
169/2

KW OP1O/00144732/6
KW OP1O/00129874/2
KW OP1O/00129874/2
KWOP1O/00119111/3
KWOP1O/00119111/3
KWOP1O/00119111/3
KWOP1O/00119111/3

0,7500
1,4800
3,3600
0,0300
0,1200
1,2700
0,1000

198/2
203
1180
1017

KW OP1O/00129872/8
0,6077
KW OP1O/00129872/8
0,2534
KW OP1O/00129872/8
2,8223
KWOP1O/00119111/3
0,6092
GMINA TURAWA

Rogi
trwały zarząd
Rutki
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Rzędziwojowice
Sarny Wielkie
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Szydłowiec Śląski
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

Miasto Niemodlin

414/174
89/17
90/18

KW OP1O/00131431/2
KW OP1O/00131431/2
KW OP1O/00131431/2

0,4520
0,6042
0,5139

2008/256
2009/256
1115/334
1187/291
1189/292
1191/293
1193/294
1209/335
1701/95
1702/89
1693/228
1694/228
1936/229
2305/229
2394/229
1190/90
1213/207
2005/207
1122/290
2422/90
1207/315
1205/316
1242/274

KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141770/3
KW OP1O/00141770/3
KW OP1O/00141770/3

0,1630
0,1570
0,1120
0,0217
0,0362
0,0369
0,0396
0,0583
0,3930
0,0077
0,0444
0,0703
0,0041
0,0413
0,0232
3,2895
0,0183
1,9541
0,7881
0,0098
0,0132
0,0232
0,0222

Osowiec
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Kotórz Mały
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
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2017/229
1017/300
2078/312

KW OP1O/00141770/3
KW OP1O/00141770/3
KW OP1O/00153763/8

0,3573
0,3012
0,1200

4
92
9
48
11

KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8

0,4980
0,8000
0,7060
0,4050
1,2120

532/162
92
528/151
530/135
531/1
533/162

KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00131431/2
KW OP1O/00131431/2
KW OP1O/00131431/2
KW OP1O/00131431/2

0,0790
1,1330
0,4039
0,3390
0,8113
0,0134

109
43
83
85

KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8

3,8300
1,4200
0,5200
2,4500

230
499
5
1123/290
166
169
156
223/2
225/1
226/1
227/1
124/31
573/1
23
23/3
6
63/3
65/3

KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00143361/7
KW OP1O/00143451/5
KW OP1O/00143449/8
KW OP1O/00143450/8
KW OP1O/00143455/3
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8
KW OP1O/00131291/8

1,0000
1,5537
0,2200
0,3760
0,8400
0,5600
1,3600
0,0565
0,0363
0,0281
0,0236
0,3716
1,3777
0,3100
2,4000
0,3770
2,6000
1,1800

840/153
515/198
517/198

KW OP1O/00141689/8
KW OP1O/00154566/4
KW OP1O/00154084/1

0,6418
0,0172
0,0577

540/1
541/1
572/1
573/1
575

745/50
761/68
773/69
775/75
222/73
749/56
754/64
757/64
759/68
524/235
791/84

trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Kotórz Wielki
trwały zarząd

Węgry
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Rzędów
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Turawa
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd

Zawada
trwały zarząd

Zakrzów Turawski
decyzja Wojewody
0,0089
decyzja Wojewody
0,0072
decyzja Wojewody
0,0084
decyzja Wojewody
0,0078
decyzja Wojewody
0,0054
GMINA TARNÓW OPOLSKI
Raszowa
KW OP1O/00091886/3
0,0549 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0090 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0071 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0769 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0963 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0747 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0547 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0131 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0145 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0044 trwały zarząd
KW OP1O/00116770/9
0,0053 trwały zarząd
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792/84
794/85
740/39
243
1392/242

KW OP1O/00116770/9
KW OP1O/00116770/9
KW OP1O/00116770/9
KW OP1O/00131091/6
KW OP1O/00116770/9

0,0005
0,0124
0,0291
0,7300
0,0054

1390/215
793/230
1011/231
935/230

decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody
decyzja Wojewody

0,5107
0,0040
0,0404
0,0035

930
457/1
720/1
457/2
720/2
793

KW OP1O/00152545/7
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4

0,1895
0,7558
1,5818
0,2700
0,6138
0,1160

397/34
55/13
56/6
57/6
58/6
64/12
67/15
72/9

KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00152546/4

1,5823
0,0840
0,9181
0,4298
0,0044
0,0045
0,0074
0,0179

663/109
665/110
875/188
1480/183
125
100

KW OP1O/00140122/9
KW OP1O/00140122/9
KW OP1O/00130891/7
KW OP1O/00130891/7
KW OP1O/00131091/6
KW OP1O/00131091/6

0,1870
0,5832
0,1350
0,1100
0,5590
0,3340

2319/172
220/18
221/18
222/18
223/18
224/18
980/139
983/195
984/195
985/195
986/195
988/195
990/195
992/195
1601/195
1666/3
613/139
799/355
2121/278

KW OP1O/00142342/1
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152283/2
KW OP1O/00152546/4
KW OP1O/00130891/7
KW OP1O/00130891/7

0,0468
0,0032
0,0020
0,0030
0,0058
1,7620
0,0003
0,0041
0,0011
0,0009
0,0026
0,0003
0,0027
0,0062
1,6508
0,9125
0,5450
0,8390
0,5530

354/3

405/2
406
73/2
124
404

KW OP1O/00152283/2
2,0348
GMINA TUŁOWICE

KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9

2,8253
0,0400
0,6300
1,0400
2,2400

trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Kąty Opolskie
trwały zarząd

Kosorowice
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Miedziana
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Nakło
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Tarnów Opolski
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Walidrogi
trwały zarząd
Szydłów
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
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71/1
72/1
74/1
75/1
105/3
106/3
106/5

KW OP1O/00136025/8
KW OP1O/00136025/8
KW OP1O/00136025/8
KW OP1O/00136025/8
KW OP1O/00136025/8
KW OP1O/00136025/8
KW OP1O/00136025/8

0,0112
0,0034
0,0128
0,1453
0,0016
0,0018
0,0010

164
106

KW OP1O/00115823/9
KWOP1O/00127282/1

4,2000
0,7000

187/1
163

KW OP1O/00115823/9
KW OP1O/00115823/9

0,4935
0,8000

624/3

KW OP1O/00098137/7

0,0087

trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Skarbiszowice
trwały zarząd
trwały zarząd
Tułowice Małe
trwały zarząd
trwały zarząd
Tułowice
trwały zarząd

Nabyte aktem notarialnym - umowa kupna
1.

2.

Zarząd
Dróg
Powiatowych
w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27 591/1
592/1

KW OP1O/00105909/3
KW OP1O/00105909/3

1171/115 OP1O/00139307/0
1173/115 OP1O/00139307/0
1179/129 OP1O/00139307/0
1151/111 OP1O/00139307/0
1157/114 OP1O/00139307/0
1159/115 OP1O/00139307/0
1155/113 OP1O/00139307/0
1153/112 OP1O/00139307/0
Powiatowe
Centrum 1/2
OP1O/00102161/6
Pomocy Rodzinie w 1/3
OP1O/00102161/6
Opolu
45/53
OP1O/00102161/6
ul. Książąt Opolskich 27

Nabyte aktem notarialnym - umowa darowizny
1.
Powiat Opolski
77/19 KW OP1O/00100197/3
-zasób nieruchomości

2.

Powiat Opolski
-zasób nieruchomości

2/13
2/15

3.

Zarząd
Powiatowych
w Opolu

303/78

0,0069
0,0186
0,0020
0,0067
0,0033
0,0067
0,0009
0,0042
0,0005
0,0035
0,1351
0,1498
1,3522
wszystkie
w udziale
78/10000

0,3523

KW OP1O/00078186/9
KW OP1O/00088734/9

0,0120
0,0676

KW OP1O/00101771/8

0,0795

Dróg

drogi powiatowe
Polska Nowa Wieś
gmina Komprachcice
trwały zarząd
trwały zarząd
Dobrzeń Wielki
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Lokal
mieszkalny
stanowiący
odrębną
nieruchomość
KW OP1O/00136525/3
(mieszkanie chronione)
Opole
Obręb Półwieś
ul. Przylesie 8
lokal mieszkalny nr 16
o powierzchni 63,66m2
-trwały zarząd

Ozimek
ul.
Częstochowska
31
–
budynek
usługowoszpitalny
usługi medyczne i inne
niezwiązane
ze
świadczeniami
zdrowotnymi (dzierżawa
lokali)
Opole
ul.
Książąt
Opolskich 27
(parking)
Wykorzystywanie
odpowiednio
przez
jednostki jak w pozycji 12
drogi powiatowe
WĘGRY –gmina Turawa
poszerzenie
pasa
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ul. Książąt Opolskich 27 304/79
408/80
410/80

KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8
KW OP1O/00101771/8

0,0146
0,0084
0,0009

1130/64 KW OP1O/00116769/9

0,0190

drogowego
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
trwały zarząd
Krasiejów
trwały zarząd

Zestawienie nieruchomości zapisanych w Księgach wieczystych jako własność Powiatu Opolskiego,
stanowiących do dnia 1.01.2017r. drogi powiatowe i z tym dniem włączone do obszaru miasta Opola.
Drogi te obecnie zarządzane są przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
Miasto Opole
406/92
KW OP1O/00139307/0
0,0769
Obręb Brzezie
776/92
KW OP1O/00139307/0
0,0145
748/92
KW OP1O/00139307/0
1,3550
749/92
KW OP1O/00139307/0
1,6171
276/17
KW OP1O/00144871/2
0,0150
768/160
KW OP1O/00144871/2
0,0042
770/161
KW OP1O/00144871/2
0,0032
772/161
KW OP1O/00144871/2
0,0028
774/164
KW OP1O/00144871/2
0,0038
775/92
KW OP1O/00139307/0
0,0094
435/92
KW OP1O/00144871/2
0,0087
2294/202 KW OP1O/00129229/6
64
KW OP1O/00129229/6
2607/125 KW OP1O/00142344/5
300
KW OP1O/00142344/5
299
KW OP1O/00139307/0
2608/292 KW OP1O/00143774/5
296/1
KW OP1O/00143774/5
297/17
KW OP1O/00143774/5
297/19
KW OP1O/00143774/5
297/22
KW OP1O/00143774/5
83
KW OP1O/00131092/3
512/82
KW OP1O/00131092/3
857/79
KW OP1O/00131092/3

0,3735
0,6640
2,9335
0,7800
2,9800
0,0325
0,1219
0,0046
0,0169
0,4108
0,0735
0,3877
0,0019

Miasto Opole
Obręb Czarnowąsy

362
555
556
562
563
564
565
566
567
568
569
570

KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2
KW OP1O/00114748/2

0,6399
0,1348
0,3000
0,3931
0,1214
0,1849
0,3060
0,0356
0,0469
0,0050
0,0095
0,0461

Miasto Opole
Obręb Krzanowice

289
547
128/6
266
365
548
271/1
286/1
287/3
287/5
288/1

KW OP1O/00142344/5
KW OP1O/00142344/5
KW OP1O/00142344/5
KW OP1O/00139307/0
KW OP1O/00143774/5
KW OP1O/00143774/5
KW OP1O/00143774/5
KW OP1O/00143774/5
KW OP1O/00143774/5
KW OP1O/00143774/5
KW OP1O/00143774/5

1,7800
1,2126
1,0662
0,1700
0,2802
0,1155
0,3072
0,0426
0,1660
0,5740
0,1452

Miasto Opole
Obręb Świerkle

Miasto Opole
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555/60
557/61
233

KW OP1O/00139306/3
KW OP1O/00139306/3
KW OP1O/00129230/6

0,0024
0,0044
0,5570

701/127
89
197
319/71
362/74
372/73
370/71
368/72
340/75
315/74
314/74
615/102
491/127
179
590/103
609/184

KW OP1O/00131093/0
KW OP1O/00131093/0
KW OP1O/00131093/0
KW OP1O/00139983/2
KW OP1O/00139983/2
KW OP1O/00139983/2
KW OP1O/00139983/2
KW OP1O/00139983/2
KW OP1O/00139983/2
KW OP1O/00139983/2
KW OP1O/00139983/2
KW OP1O/00143363/1
KW OP1O/00129230/6
KW OP1O/00129230/6
KW OP1O/00129230/6
KW OP1O/00129230/6

1,2336
0,4750
0,5719
0,0046
0,0010
0,0024
0,0010
0,0050
0,0022
0,0011
0,0013
0,0111
0,1060
0,4771
0,4683
0,2105

OGÓŁEM:

Obręb Wrzoski

Miasto Opole
Obręb Chmielowice

434,8773 ha

Grunty skarbu państwa pozostające w użytkowaniu wieczystym Powiatu Opolskiego
1.

Nabyte aktem notarialnym - umowa kupna
Powiat
Opolski
- 13/4 KW OP1O/00074300/7
0,0483
siedziba
Starostwa 13/7 KW OP1O/00073634/0
0,0216
Powiatowego w Opolu 13/9 KW OP1O/00073634/0
0,0031
Razem:

Opole ul. 1 Maja 29
(siedziba Starostwa)
-użytkowanie wieczyste

0,0730 ha

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Opolskiego pozostających w odpłatnym
używaniu osób fizycznych lub prawnych na podstawie zawartych umów dzierżawy wg stanu na 31
grudnia 2019r.
1.

NIEMODLIN
ul. Wojska Polskiego nr 5
/Budynek Przychodni – dzierżawa
pomieszczeń użytkowych /

- podstawowa opieka zdrowotna,
- poradnia laryngologiczna,
- pracownia protetyczna,
- kancelaria prawnicza,
- biuro projektowe,
- biuro zarządcy nieruchomości,
- poradnie stomatologiczne,
- gabinet internistyczny,
- gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
- gabinet kosmetyczny,
- wykonywanie badań słuchu, dobór aparatów słuchowych oraz
sprzedaż aparatów słuchowych.
- Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego.

2.

NIEMODLIN ul. Zamkowa
/Budynek usługowy/
OZIMEK
ul. Częstochowska 31
/Budynek usługowo-szpitalny
–
dzierżawa
pomieszczeń
użytkowych /

- podstawowa opieka zdrowotna,
- poradnia stomatologiczna,
- poradnia laryngologiczna,
- diagnostyka laboratoryjna,
- Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego,
- poradnia skórno –wenerologiczna,
-świadczenie usług medycznych w tym lecznictwa
szpitalnego w ramach umowy z NFZ,
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3.

PRÓSZKÓW /grunt rolny/

4.

OPOLE ul. Książąt Opolskich,
ul. Zwierzyniecka /grunt usługowy/

- poradnia ginekologiczno- położnicza,
- biuro rachunkowe,
- poradnia zdrowia psychicznego i dla osób z problemem
alkoholowym,
- poradnia dziecięca,
- poradnia okulistyczna,
- sklep z zaopatrzeniem medycznym,
- wykonywanie badań słuchu, dobór aparatów słuchowych oraz
sprzedaż aparatów słuchowych,
- poradnia chirurgiczna,
- gabinet fizjoterapeutyczny.
- użytkowanie rolnicze.
- grunt pod kioskami handlowymi.

4.9. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
W wydziale administracyjno-gospodarczym w roku 2019 zatrudnionych było 17 pracowników. Do ich
zadań należało:
1. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
1) opracowywanie i realizowanie planów finansowych w części dotyczącej funkcjonowania Starostwa,
2) ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków,
3) podejmowanie czynności poprzedzających zawieranie umów na dostawy, usługi, najem lokali
i budynków na potrzeby Starostwa,
4) administrowanie budynkami, lokalami stanowiącymi własność Powiatu oraz zajmowanymi na
potrzeby Starostwa

ujętych w powiatowym zasobie nieruchomości, w tym utrzymanie ich

w należytym stanie technicznym i czystości,
5) prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków i lokali, o których mowa
w ust. 1 pkt. 4,
6) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu
Powiatu,
7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją
wyposażenia Starostwa,
8) gospodarowanie taborem samochodowym, w tym dokonywanie rozliczeń kosztów wyjazdu,
9) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
10) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
11) zabezpieczenie łączności telefonicznej i alarmowej,
12) zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektów.
2. W zakresie zamówień publicznych:
1) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych Wydziałów stanowiących podstawę do
wszczęcia procedur określonych w ustawie prawo zamówień publicznych,
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2) podejmowanie czynności poprzedzających udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty
i usługi,
3) prowadzenie postępowań w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego,
4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,
5) występowanie w imieniu Powiatu do Urzędu Zamówień Publicznych,
6) przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń w sprawach zamówień publicznych.
3. W zakresie informatyzacji:
1) koordynowanie działań z zakresu technologii informatycznych w Starostwie,
2) opracowywanie planów dotyczących informatyzacji w Starostwie,
3) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
4) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy użyciu
oprogramowania informatycznego w Starostwie,
5) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa,
6) zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w Starostwie,
7) zarządzanie polityką bezpieczeństwa przez Administratora Systemów Informatycznych.
4.10. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu liczył łącznie 22 członków,
w tym: przewodniczący, sekretarz, obsługa administracyjna, lekarze, psycholodzy, pracownicy socjalni,
doradcy zawodowi, pedagodzy. Pięciu pracowników zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę,
natomiast pozostali pracownicy zatrudnieni są w ramach umów cywilno-prawnych. Zespół swoim zasięgiem
obejmuje zarówno powiat opolski, jak i od 2017 roku miasto Opole, czyli 250.000 mieszkańców. Pod
względem liczbowym jest największym zespołem w województwie. Z roku na rok wzrasta liczba
załatwianych spraw (składane i rozpatrywane wnioski o wydanie orzeczenia, liczba wydawanych
legitymacji czy kart parkingowych).
W 2019 roku do Zespołu wpłynęły 2393 wnioski osób dorosłych, powyżej 16 roku życia i 313
wniosków dzieci. Łącznie wpłynęło 2706 wniosków, natomiast Zespół wydał w tym okresie sumarycznie
2593 orzeczenia dla dzieci i osób dorosłych.
Ze względu na cel przyjętych wniosków dla osób powyżej 16 roku życia rozkład przedstawiał się
następująco:
•

odpowiednie zatrudnienie – 426,

•

szkolenie – 12,

•

uczestnictwo w WTZ – 118,

•

konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne – 480,
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•

korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystanie
z usług socjalnych, rehabilitacyjnych – 417,

•

zasiłek pielęgnacyjny – 248,

•

korzystanie z karty parkingowej – 384,

•

inne – 308.

Od orzeczeń wpłynęło 298 odwołań do Wojewódzkiego Zespołu, które podlegają normalnej
procedurze orzeczniczej. Stanowi to ok. 11,50% wszystkich spraw. W znaczącej większości orzeczenia
Powiatowego Zespołu są utrzymywane w mocy.
Ponadto Zespół wydał 897 legitymacji osób niepełnosprawnych i 734 karty parkingowe. Wydanie tego
dokumentu następowało niezwłocznie (do pół godziny).
Okres oczekiwania na wydanie orzeczenia wynosił odpowiednio:
Do 14 dni – 15,61%
Od 15 do 30 dni – 58,54%
Od 31 do 60 dni – 21,87%
Powyżej 61 dni – 3,98%
Nie każda sprawa mogła być rozpatrzona w ustawowym terminie jednego miesiąca, gdyż trzeba było
uzupełnić przez stronę dokumentację medyczną lub wykonać specjalistyczne badania. Liczbowo wszystkich
spraw nie załatwionych w terminie było 91. Czas oczekiwania na wydanie orzeczenia jest jednym
z najkrótszych w województwie.
Wniosek o wydanie jednego z orzeczeń o niepełnosprawności może złożyć do powiatowego zespołu
każda osoba – bez względu na wiek, rodzaj ubezpieczenia, pobierane świadczenie (pracownik, osoba
bezrobotna, rencista, emeryt, dziecko).
Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:
•

niepełnosprawności;

•

stopniu niepełnosprawności;

•

wskazaniach do ulg i uprawnień.

Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej,
stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych
przepisów.
W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności zespół powiatowy, jeżeli uzna, że spełnione są przesłanki do uzyskania przez
wnioskodawcę statusu osoby niepełnosprawnej, wyda orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
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lub odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, natomiast jeżeli ustali, że wnioskodawca nie kwalifikuje się
do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej wyda orzeczenie o nie zaliczeniu do niepełnosprawności lub
nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Przedmiotowe rozstrzygnięcia mają charakter merytoryczny.
Obok rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym zespoły powiatowe wydają również rozstrzygnięcia
o charakterze procesowym. Orzeczenia wydawane w postępowaniu przed powiatowymi i wojewódzkimi
zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności są decyzjami w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego.
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V. OŚWIATA
5.1. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEGO POWIATU OPOLSKIEGO
5.1.1. Szkoły
W roku 2019 Powiat Opolski był organem prowadzącym dla czterech Zespołów Szkół tj. Zespół
Szkół w Ozimku, Zespół Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie, Zespół Szkół im. J. Warszewicza
w Prószkowie oraz Zespół Szkół w Tułowicach. Ponadto Powiat prowadził trzy Poradnie PsychologicznoPedagogiczne tj. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Niemodlinie oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozimku.
W roku 2019 do szkół prowadzonych przez Powiat Opolski uczęszczało łącznie 770
uczniów/słuchaczy. Organizację pracy jednostek oświatowych w podziale na liczbę uczniów, typy szkół
i oddziały ilustrują poniższe tabele.
Liczba uczniów /oddziałów w gimnazjach
Nazwa
Zespołu
Szkół

Typ
szkoły:

Zespół Szkół
im.
B.
Chrobrego
Gimnazjum
w
Niemodlinie
Zespół Szkół
im.
J.
Warszewicza Gimnazjum
w
Prószkowie
Zespół Szkół
Gimnazjum
w Ozimku

I

I

II

Klasy:
II

III

III

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
oddziałów uczniów oddziałów uczniów oddziałów uczniów

-

-

-

Ogólna
liczba
uczniów

-

-

-

4

77

77

-

-

-

1

20

20

-

-

-

2

44

44
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Liczba uczniów /oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół
im. B.
Chrobrego
w
Niemodlinie

I

I

II

II

Klasy:
III

III

IV

IV

Liczb
a
oddzia
łów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Ogólna
liczba
uczniów

1

23

1

14

1

14

-

-

51

1

17

1

15

1(ZSZ)

15(Z
SZ)

-

-

3

69

4

78

3

45

-

-

212

1

15

1

24

1

4

-

-

43

1

26

1

17

1

10

1

16

69

1

22

1

21

-

-

-

-

43

-

-

-

-

1

21

-

-

21

Liceum
Ogólnokształcące

1

16

2

31

2

25

-

-

72

Technikum

1

12

1

20

1

19

1

20

71

Typ szkoły:

Liceum
Ogólnokształcące
Branżowa
Szkoła I.
stopnia

Zespół Szkół
Liceum
im. J.
OgólnoWarszewicza
kształcące
w Prószkowie
Liceum
Ogólnokształcące
Technikum
Zespół Szkół
w Ozimku

Branżowa
Szkoła I.
stopnia
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

Zespół Szkół
w Tułowicach

Dla młodzieży

Nazwa
Zespołu
Szkół

47
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Porównanie liczby uczniów do liczby oddziałów w poszczególnych typach szkół.

W roku 2019 podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wychowania i opieki realizowało
łącznie we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski – 131 nauczycieli.
Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia, kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli
w roku szkolnym 2019 zawierają poniższe tabele.

Nazwa Szkoły
Zespół Szkół
im. Bolesława
Chrobrego
w
Niemodlinie
Zespół Szkół
im. J.
Warszewicza
w Prószkowie
Zespół Szkół
w Ozimku
Zespół Szkół
w Tułowicach
RAZEM

stażysta
Liczb % z
a
ogółu

Stopnie awansu zawodowego*:
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
%z
%z
%z
Liczba
Liczba
Liczba
ogółu
ogółu
ogółu

Razem

-

-

2

7

-

-

27

93

29

4

9,0

10

22,0

7

16,0

24

53,0

45

1

3,33

3

10

2

6,67

24

80

30

0

0

3

11,1

4

14,81

20

74,08

27

5

18

13

95

131
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Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki
i wzajemnego informowania. Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na
bieżąco

wymieniano

sprzęt

komputerowy. Szkoły

dysponują nowoczesnymi

pracowniami

komputerowymi z dostępem do internetu, ponadto posiadają pracownie przedmiotowe do nauki
przedmiotów mechanicznych i mechatronicznych, lecz ze względu na rozwój technologiczny należy
systematycznie je uzupełniać i wyposażać w automatykę i elektronikę w zależności od wprowadzanych
kierunków kształcenia. Poniższa tabela obrazuje bazę dydaktyczną jaką dysponują szkoły.
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Stołówki

Sale gimnastyczne

Zespół Szkół im.
B. Chrobrego
w Niemodlinie

15374,40

2730,00

21

2

0

1

Zespół Szkół
w Tułowicach

Działki:
624/2 51.390
633/7 2.368

715m2
= 11

51m2
=1

108m2
=3

1

1

41.304

o powierzchni
2

o powierzchni
2

3 840

1 100

12

2

3

1

0

11 300

500

0

1

0

1

0

695 000

25 000

12

2

2

1

1

Zespół Szkół w
Ozimku
Częstochowska
24
Zespół Szkół w
Ozimku
Słowackiego 5
Zespół Szkół im.
Józefa
Warszewicza
w Prószkowie

Sale lekcyjne

Językowe

Sale

Komputerowe

W tym: powierzchnia
terenów zielonych (w
m²)

Powierzchnia nieruch.
gruntowej (w m²)

Wyszczególnienie

Stan bazy lokalowej oświaty w roku 2019.

655 m

0

106 m

I. Zespół Szkół w Prószkowie
W roku 2019 w skład Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie wchodziło:
1) Publiczne Gimnazjum o profilu sportowym,
2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące z klasami o profilu sportowym, policyjnym i strażackim,
3) Internat.
Cele i plan pracy szkoły na rok 2019/2020:
1) Doskonalenie osiągniętego poziomu nauczania, wychowania i opieki wśród uczniów;
2) Poprawa jakości funkcjonowania Zespołu Szkół, systematyczne analizowanie i ocenianie stopnia
realizacji stawianych przed szkołą wymagań wynikających z zadań szkoły;
3) Dbanie o rozwój ucznia, rozwój zawodowy nauczycieli, a także realizacja potrzeb i oczekiwań
wszystkich podmiotów współpracujących ze szkołą;
4) Przygotowanie młodzieży do udziału w życiu społecznym i przyszłych obowiązków zawodowych;
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5) Realizacja programu nauczania;
6) Aktywizacja procesu nauczania, wdrażanie efektywnych zmian w proces kształcenia, oceniania
i klasyfikowania;
7) Wychowanie młodzieży, uczestnictwo w kulturze;
8) Rozwój kultury fizycznej;
9) Wychowanie w zdrowiu, bezpieczeństwo i opieka psychologiczna nad młodzieżą.
Do sierpnia 2019 r. ogólna liczba uczniów w szkole wynosiła 200 (11 oddziałów), w tym w gimnazjum
20 uczniów; w klasach sportowych 55 uczniów; w klasach mundurowych (policyjno/strażackich)
125 uczniów. Dane szczegółowe:
− 20 uczniów gimnazjum zorganizowanych w jednym oddziale klasowym,
− 180 uczniów liceum ogólnokształcącego w 10 oddziałach.
Kadra pedagogiczna: 55 osób (41,4 etatu), w tym: 45 nauczycieli i pozostali: 10 osób.
Do grudnia 2019 r. ogólna liczba uczniów w szkole 236 (11 oddziałów), w tym w klasach
sportowych 74 uczniów; w klasach mundurowych (policyjno/strażackich) 162 uczniów.
Kadra pedagogiczna: 53 osoby w tym: 44 nauczycieli (41,22 etatu) i pozostali: 7 osób (łącznie 3 etaty).
W internacie w roku 2019 mieszkało średnio 169 wychowanków, podzielonych na 6 grup
wychowawczych, w tym 46 uczniów z Ukrainy. W ramach pracy opiekuńczo – wychowawczej mającej na
celu kształcenie właściwych postaw społecznych, rozwój intelektualny, prawidłowe funkcjonowanie we
wszystkich dziedzinach życia oraz nabywania umiejętności wartościowego zagospodarowania czasu
wolnego ujawniającego i rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, regularnie
organizowane były zajęcia: plastyczne, kulinarne, techniczne oraz artystyczne. Szczególną uwagę
poświęcono na organizację uroczystości związanych z rocznicą odzyskania niepodległości oraz organizację
kiermaszu Bożonarodzeniowego. W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków odbywały się
liczne turnieje i zajęcia sportowe w sali gimnastycznej (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton,
zajęcia siłowe na siłowni szkolnej, zajęcia korygujące wady postawy, fitness).
Zrealizowano kilka projektów edukacyjnych, między innymi:
1) tworzenie kartek na Dzień Chorego (kartki zostały przekazane do fundacji SPINACZ, docelowo
trafiły na oddziały szpitalne),
2) „Wymianę kartek bożonarodzeniowych z młodzieżą ukraińską”,
3) udział w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Artform 2018” Małe Dzieła – Wielka Sztuka.
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W ramach działań profilaktycznych obok stałych zadań zrealizowano 4 projekty:
1) „Nie bij mnie! Kochaj mnie! – zajęcia prowadzone przy współudziale fundacji SPINACZ, dotyczące
przemocy wśród dzieci,
2) Dzień Dawcy - realizacja projektu „# Komórkomania” dotyczącego dawstwa komórek
krwiotwórczych,
3) „Znamię, znam je” – zajęcia dotyczące zagrożenia nowotworem skóry – czerniakiem.
4) Cyberprzemoc i cyberprzestępczość.
W okresie wrzesień – grudzień 2019:
− objęcie wsparciem uczniów z Ukrainy; przyjęcie dostosowań do egzaminu maturalnego
(cudzoziemcy),
− zajęcia integrujące dla klas pierwszych, zajęcia warsztatowe „Przed maturą”, zajęcia warsztatowe
„Złość, agresja, przemoc” – klasy drugie, zajęcia warsztatowe w internacie „Rozpoznajemy
temperamenty”, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia polonistyczne dla uczniów zdolnych,
− realizacja programu w ramach Światowego Dnia Przedsiębiorczości,
− projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”,
− projekt „Młodzi głosują”,
− zajęcia z zakresu profilaktyki zakażeń HIV,
− II miejsce Kacpra Kłodzińskiego w Konkursie Wiedzy o Policji dla uczniów szkół
ponadpodstawowych województwa opolskiego,
− przygotowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej (klasa Bezpieczeństwa Narodowego).
Działalność sportowa:
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Sport odgrywa w życiu młodzieży doniosłą rolę. Jest nie tylko sposobem na spędzenie czasu
wolnego i środkiem na zachowanie dobrego zdrowia, ale także wspaniałą lekcją wychowawczą, podczas
której kształtują się charaktery młodych ludzi. W codziennym życiu szkoły bardzo wysokie miejsce zajmuje
piłka nożna, która ma duży wpływ na jej funkcjonowanie. To właśnie ta dyscyplina sprawia, że Zespół
Szkół w Prószkowie jest rozpoznawalny na arenie wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej i każdy entuzjasta
futbolu wie jak dużą siłę ma nasza prószkowska Pomologia. Rok 2019 obfitował w wiele sukcesów
z udziałem drużyn składających się z bardzo dobrych zawodników, trenerów oraz sztabu szkoleniowego.
Wiele szkół oraz młodzieżowych klubów sportowych ma niezmiernie trudne zadanie, chcąc
ukształtować świadomego i inteligentnego piłkarza, który mimo przeszkód, jakie od dziecka napotyka chce
podążać drogą najlepszych. Często ogranicza go brak naturalnej aktywności fizycznej wynikający ze
środowiskowych potrzeb życia codziennego. „Piłka podwórkowa” odchodzi pomału w niepamięć, a mimo
to wielu zawodników chce stawać się kimś o kim jeszcze nie raz usłyszymy w tym jakże pięknym świecie
piłki nożnej. Stąd rolą nauczycieli, trenerów oraz działaczy jest pełna aktywizacja i praca ze zdolną
i ambitną młodzieżą szkolną.
W sezonie 2018/2019 oraz 2019/2020 wychodząc poza ramy szkoły warto wspomnieć
o wybitnych absolwentach Zespołu Szkół w Prószkowie, którzy promują szkołę i dają świetny przykład
grając na najwyższym poziomie w Polsce. Są to:
− Lukas Klemenz (ur. 1995) – regularne występy w ekstraklasowej Wiśle Kraków
− Sebastian Strózik (ur. 1999) – regularne występy w ekstraklasowej Cracovii Kraków
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− Paweł Rabin (ur. 2001) – zawodnik ekstraklasowego Piasta Gliwice
− Konrad Kostrzycki (ur.1996) – obecnie zawodnik pierwszoligowej Odry Opole
− Dawid Rudnik (ur. 2000) – w 2019 zawodnik pierwszoligowego Stomilu Olsztyn

Poza wyżej wymienionymi absolwentami szkoły w obecnej chwili wychowankowie Zespołu Szkół
w Prószkowie zasilają kilkadziesiąt klubów ze szczebla III, IV i niższych lig, bardzo często stanowiąc o ich
sile i zapewniając im dużą jakość sportową w rozgrywkach ligowych.
Przy Zespole Szkół w Prószkowie funkcjonuje Prószkowski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Pomologia zrzeszający w obecnej chwili ok. 70 zawodników będących naszymi uczniami i występujących
w trzech drużynach, w dwóch kategoriach wiekowych:
− Junior Starszy
− Junior Młodszy I
− Junior Młodszy II
Piłkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego „PLUKS” w 2019 roku rozegrali wiele meczy, między
innymi barażowy z Wartą Gorzów, Górnikiem Zabrze, Ruchem Chorzów, Gwarek Zabrze, Zagłębie Lubin
i Śląsk Wrocław.

153

Pięciu wyróżniających się uczniów z klasy II sportowej zostało powołanych do reprezentacji
województwa opolskiego w piłce nożnej w kategorii U18 i wyjechali do Niemiec, aby tam rywalizować
z drużynami z regionu Osterburga.
II. Zespół Szkół w Tułowicach
W skład Zespołu Szkół w Tułowicach wchodzą następujące typy szkół:
1. Publiczne Technikum Leśne
2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące
W roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do Zespołu Szkół 143 uczniów, w tym do Technikum Leśnego
uczęszczało 71 uczniów, a do Liceum Ogólnokształcącego 72 uczniów. W internacie ZS w Tułowicach
mieszkało 93 uczniów.
Kadrę pedagogiczną stanowi 27 nauczycieli, w tym:
− 20 dyplomowanych,
− 4 mianowanych,
− 3 kontraktowych.
W ramach kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym w szkole jest realizowany „Pilotażowy
program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych
klas mundurowych”. Realizacja projektu trwa nadal. Od roku szkolnego 2020/2021 edukacja wojskowa ma
być realizowana w ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Jest to możliwe dzięki rekomendacji
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i umów z MON, 10 Brygadą Logistyczną, 91 Batalionem Logistycznym, a także umowami z Wojskową
Komendą Uzupełnień w Opolu, Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Kształcenie w klasach
wojskowych cieszy się dużym zainteresowaniem i ma znaczący wpływ na rozwój placówki. Pododdział
musztry paradnej od lat wygrywa wojewódzkie przeglądy musztry i reprezentuje województwo na
Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Paradnej w Zakopanem. Ponadto uczniowie uczestniczą w oprawie
imprez okolicznościowych, szczególnie przy okazji świąt państwowych w poczcie sztandarowym, warcie
honorowej itp.
Ważnym przedsięwzięciem były realizowane w Zespole Szkół projekty edukacyjne: „Opolskie
szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów
i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Uczniowie Technikum Leśnego uczestniczyli w projektach w ramach Erasmus+ :
Projekt nr:
Nazwa projektu:

2017-1-CZ01-KA219-035550_4
International cooperation for higher quality vocational education of
forestry and agriculture
Republika Czeska
Finlandia, Austria, Polska
16.972 EUR

Podmiot organizujący projekt:
Partnerzy:
Pozyskane fundusze:
Liczba beneficjentów
4
działania:
• poziom znajomości języka angielskiego umożliwiający komunikację
Zastosowane kryteria wyboru • ocena umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych
uczestników: • ocena uczniów w zakresie obowiązkowości i sumienności
• list motywacyjny
Liczba uczniów biorących
14
udział w projekcie:
Projekt nr: 2018-1-CZ01-KA229-048201_3
International cooperation for integration of biodiversity conservation
Nazwa projektu:
into forest management
Podmiot organizujący projekt: Republika Czeska
Partnerzy: Słowenia, Polska
Pozyskane fundusze: 13.750 EUR
Liczba beneficjentów
3
działania:
• poziom znajomości języka angielskiego umożliwiający komunikację
Zastosowane kryteria wyboru
• ocena umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych
uczestników:
• ocena uczniów w zakresie obowiązkowości i sumienności
• list motywacyjny
Liczba uczniów biorących
14
udział w projekcie:
W realizowanych przez szkołę projektach zaznajamiano uczestników projektu ze strukturą
i zasadami działania naszej szkoły, procesem edukacji leśnej, z zadaniami i systemem funkcjonowania
Lasów Państwowych, organizacją i zarządzaniem lasów w Polsce. Prezentowano historię, kulturę
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i cechy geograficzne regionu Śląskiego i okolic. Przedstawiono niektóre tradycje polskie
i zaznajomiono uczestników projektu z polską kuchnią. Dobre relacje między uczestnikami projektu
z poszczególnych krajów partnerskich są nadal wspierane i podtrzymywane.
Szkoła upowszechnia wiedzę na temat realizowanych przez nas programów na wiele
sposobów: relacje i informacje kierowane do uczniów Zespołu Szkół w Tułowicach, prezentacje dla
rodziców podczas spotkań z rodzicami, prezentacje dla kandydatów w czasie organizowanych dni
otwartych i promocji szkoły, zamieszczanie relacji z wyjazdów międzynarodowych i informacji na
temat projektów na stronie internetowej szkoły, upowszechnianie wiedzy na temat realizowanych
przez nas projektów w lokalnych mediach a także na stronach portali społecznościowych.
Zaangażowanie w roku szkolnym 2018/2019
Olimpiady

L.p. Nazwa
Olimpiady
Wiedzy
1.
o Laureatach Pokojowej
Nagrody Nobla
2.
Olimpiada Statystyczna
XXXIV Olimpiada Wiedzy
3.
Ekologicznej
4.

Zawody Młodych Leśników

Etap
etap okręgowy

Miejsce
finalista

etap okręgowy

finaliści

etap wojewódzki

finalista centralny

etap centralny

Konkursy

L.p. Nazwa
Konkurs
wiedzy
o
1.
samorządzie terytorialnym
(Instytut Politologii UO)
Konkurs
wiedzy
o
2.
Niepodległej
Poznaj swoje prawa w pracy
3.
/PIP/
III
Międzynarodowy
5.
Konkurs Wiedzy o Kresach
6.

Przegląd musztry paradnej

Etap

Uczestnicy

finałowy
finałowy

1 uczeń

okręgowy

2 uczniów

międzynarodowy I miejsce
wojewódzki
centralny

I miejsce
IX miejsce
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Osiągniecia uczniów z klas wojskowych oraz zaangażowanie oddziału reprezentacyjnego
w uroczystościach

Lp. Zawody/uroczystość
Zawody użyteczno-bojowe klas mundurowych w
1.
Kłodzku
VII
Ogólnopolski
Przegląd
Musztry
Klas
2.
Mundurowych w Zakopanem
3.
Wojewódzki Turniej Strzelecki „Dla Niepodległej”

Data
III miejsce drużynowo
VII miejsce

II i III miejsce
VI
miejsce
dziewczęta
Zawody „Sprawni jak żołnierze”
V miejsce chłopcy
II
miejsce
dziewczęta
Turniej strzelecki w Głogówku „O srebrne muszkiety”
III miejsce chłopcy
V Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w
I miejsce
Kędzierzynie-Koźlu
Udział drużyny honorowej w uroczystościach z okazji
100 rocznicy odzyskania niepodległości w ------------Tułowicach i Lewinie Brzeskim
Udział drużyny honorowej z bronią w otwarciu Parku
------------Niepodległości w Nadleśnictwie Prószków

4.
5.
6.
7.
8.

Działania charytatywne podejmowane przez uczniów Zespołu Szkół w Tułowicach

Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa przedsięwzięcia
SZLACHETNA PACZKA
Zbiórka odzieży dla podopiecznych ośrodka SZANSA
w Opolu
GORĄCZKA ZDROWIA – akcja na rzecz PCK
Cykliczne akcje honorowego krwiodawstwa „MŁODA
KREW RATUJE ŻYCIE”

Data
XI 2019
I 2019
I – II 2019
III, VI, IX, XII 2019

Osiągnięcia sygnalistyki myśliwskiej
Konkursy zorganizowane przez nauczyciela dla uczniów ZS w Tułowicach:
1. Co jest grane… sygnały i muzyka myśliwska,
2. Konkurs łowiecki,
3. Łowiecka Krzyżówka,
Konkurs na szczeblu regionalnym: XXIV Opolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich w Tułowicach
Konkurs na szczeblu ogólnopolskim: XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich Goraj –
Zamek
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Data
11.06.2019

Nazwa konkursu
Ranga
Co jest grane…sygnały i
szkolna
muzyka myśliwska

10.06.2019

Konkurs łowiecki

szkolna

30.04.2019

Łowiecka Krzyżówka

szkolna

25.05.2019

XXIV Opolski Konkurs
regionalna
Sygnalistów Myśliwskich

Miejsce
Tułowice
Internat
Tułowice
Internat
Tułowice
Internat

Imię i nazwisko uczniów
I i II miejsce

Tułowice

I miejsce w klasie B

I, II , III miejsce
I miejsce:

III. Zespół Szkół w Ozimku
Zespół Szkół w Ozimku funkcjonują następujące typy szkół: Publiczne Gimnazjum, Liceum
Ogólnokształcące, Technikum oraz Szkoła Branżowa I Stopnia. Do Zespołu Szkół w 2019 uczęszczało
w sumie 176 osób, z czego: 43 do Liceum Ogólnokształcącego, 69 do Technikum, 43 do Branżowej Szkoły
I stopnia, i 21 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Kadra zespołu szkół to: 31 nauczycieli w tym 2 stażystów, 3 kontraktowych, 3 mianowanych
i 23 dyplomowanych
Uczniowie zespołu szkół uczestniczyli w różnych konkursach i olimpiadach w tym:
− Konkurs Języka Niemieckiego na szczeblu wojewódzkim - tytuł laureata przyznany uczennicy
gimnazjum,
− Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Jugend traegt Grdichtevor -Młodzież recytuje poezję”
na szczeblu rejonowym. I miejsce zajęła uczennica gimnazjum, a do etapu wojewódzkiego poza nią
zakwalifikowała się także jeszcze jedna uczennica,
− Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Jugend traegt Grdichtevor -Młodzież recytuje poezję”
na szczeblu wojewódzkim. Tytuł finalisty uzyskała uczennica gimnazjum.
Zespół Szkół w Ozimku aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z promocją zdrowia
i profilaktyką uzależnień. Realizacja programów i projektów profilaktycznych:
1. „Pomyśl zanim spróbujesz” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku
życia,
2. ,,Cyberbezpieczny uczeń” dotyczącego podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego
korzystania z Internetu,
3. ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła” - program rządowy,
4. Projekt ,,Odkrywcy sekretów nauki” w Opolu,
5. Projekt Niepodległa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
6. III edycja programu „Pomyśl, zanim spróbujesz” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci
i młodzieży do 18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019.
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7. VI edycja kampanii realizowanej w roku szkolnym 2018/2019 „Przyhamuj, życie przed Tobą”.
8. Konkurs na projekt graficzny logo programu „Cyberbezpieczny uczeń” - zwyciężył uczeń z 4T.
9. Szkolny projekt edukacyjny Zdrowie kobiet we współpracy z pielęgniarką i ginekologiem z Poradni
K w Ozimku -IX edycja – maj 2019.
10. Szkolny program edukacyjny Profilaktyka raka piersi, dla klasy II LO w ramach lekcji biologii
X edycja.
11. Konkurs fotograficzny pt. „Sam nie palę, innym odradzam” związany z profilaktyką nikotynową
wśród młodych ludzi.
Największym osiągnięciem 2019 roku jest uzyskanie przez technikum tytułu ZŁOTEJ SZKOŁY 21.
Finału Rankingu Techników i Liceów Perspektywy 2019. Technikum Zespołu Szkół zajęło 4 miejsce
w woj. opolskim i 58 w rankingu krajowym na 500 szkół biorących udział w konkursie.
Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w następujących projektach realizowanych z Funduszy Europejskich:
•

Projekt Samorządu Województwa Opolskiego „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
w którym uczniowie mają możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć zawodowych, wyjazdów do
laboratoriów, na tragi branżowe. Projekt przygotował bogatą ofertę płatnych staży zawodowych.
W trakcie trwania Projektu od 01.08.2018r. - 31.08.2022r. szkoła otrzyma dofinansowanie do
szkolnych pracowni zawodowych w kwocie 30 000 zł.

•

Projekt Zespół Placówek Oświatowych w Opolu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”
obejmuje swym wsparciem szkolnictwo zawodowe w okresie od 01.2019 r. do 02.2021 r. Oferuje
wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, płatnych staży dla uczniów, wyjazdów na targi
branżowe, warsztaty e-portfolio, dodatkowe zajęcia zawodowe. Szkoła otrzymała wsparcie w postaci
sprzętu komputerowego, drukarek, materiałów biurowych.

IV. Zespół Szkół w Niemodlinie
Zespół Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie w roku 2019 składał się z następujących typów szkół :
1. Publiczne Gimnazjum,
2. Branżowa Szkoła I Stopnia,
3. Publiczne Liceum Ogólnokształcące.
Do Zespołu Szkół uczęszczało w roku szkolnych 2018/2019 175 uczniów, natomiast w roku szkolnym
2019/2020 152 uczniów. Szkoła zatrudniała 25 nauczycieli, w tym 23 nauczycieli dyplomowanych,
1 nauczyciela kontraktowego i 1 nauczyciela mianowanego.
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Szkoła realizuje swoje podstawowe zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oprócz zadań
dydaktycznych i wychowawczych szkoła zachęca uczniów do udziału w różnych przedsięwzięciach
i wydarzeniach. Uczniowie chętnie uczestniczą w różnych formach zajęć, między innymi w konkursach
i olimpiadach osiągając sukcesy na różnych szczeblach, w tym:
1. XVIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - I miejsce na szczeblu
wojewódzkim i jeden tytuł finalisty,
2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny (dla uczniów Gimnazjum) – I miejsce na szczeblu gminnym,
3. Wojewódzki Konkurs Chemiczny (dla uczniów Gimnazjum) - I miejsce na szczeblu gminnym,
4. Wojewódzki Konkurs Historyczny(dla uczniów Gimnazjum) - I miejsce na szczeblu gminnym,
5. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego(dla uczniów Gimnazjum) – II i III miejsce na szczeblu
gminnym,
6. Międzynarodowy Puchar Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym – I miejsce.
7. Międzynarodowy Turniej dla Dzieci i Młodzieży w Karate Tradycyjnym „Wratislavia Cup” –
I miejsce
Oprócz realizacji podstawy programowej w roku 2019 Liceum Ogólnokształcące realizowało różne
innowacje pedagogiczne, takie jak :
1) „Ratownik Chrobry – sprawny i dobry – nowa jakość szkoły i środowiska” (klasy I, II i III
Liceum Ogólnokształcącego);
2) „ Humaniści – świadomi obywatele świata i społeczności lokalnej” (klasa IIILO do sierpnia
2019r);
3) „Z angielskim przez świat biznesu”(klasy I, II i III Liceum Ogólnokształcącego),
4) „Sprawni i zdrowi” (klasa I Liceum Ogólnokształcącego);
5) „Z angielskim przez świat biznesu, mediów i psychologii” (klasa I Licem Ogólnokształcącego);
6) Innowacja programowa z informatyki w klasach I Liceum Ogólnokształcącego.
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5.1.2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Powiat Opolski w 2019 roku był organem prowadzącym trzy Poradnie PsychologicznoPedagogiczne w Opolu, Ozimku i Niemodlinie. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają na
podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, co Publiczne poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają dzieciom, od
momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu. Udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Ponadto, wspomagają przedszkola, szkoły i placówki
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Do zadań poradni należy:
1. diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz
wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;
2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej;
3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych;
4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działania edukacyjnowychowawczego rodzin i dzieci na różnych etapach rozwoju;
6. wspomaganie rozwoju dziecka;
7. pomoc rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
i innych związanych z trudnościami w funkcjonowaniu dziecka/ucznia;
8. psychologiczne wspieranie rodziców;
9. pedagogizację rodziców;
10. bieżące wsparcie nauczycieli.

I. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

W rejonie działania Poradni stała współpraca dotyczy głównie placówek oświatowych z gminy
Dobrzeń Wielki, Murów, Popielów, Łubniany, Komprachcice.
Kadra pedagogiczna – 8 etatów, specjaliści zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy 1 logopeda,
3 pedagogów, 3 psychologów oraz specjaliści zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy 161

2 psychologów. Karda pedagogiczna posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki,
tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, doradztwa
zawodowego, psychoterapii, pedagogiki specjalnej, kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania
przedszkolnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikat do prowadzenia zajęć w ramach EEG
Biofeedback, uprawnienia terapeutyczne z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental
Enrichment – Poziom I.
W roku 2019 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna przyjęła zgłoszenia 608 dzieci i młodzieży.
Zadaniem Poradni jest:
1. Działalność diagnostyczna:
1) diagnoza psychologiczna - 520, w tym 22 związane z doradztwem zawodowym,
2) diagnoza pedagogiczna - 456,
3) diagnoza logopedyczna – 138,
4) diagnoza lekarska dla potrzeb zespołu orzekającego - 135 spraw.
2. Wydawanie opinii - 413 (na ogół opinie nie są wydawane są po pojedynczych badaniach dzieci, lecz
po kompleksowej diagnozie przez zespół specjalistów, w zależności od typu zgłoszonego problemu).
3. Wydawanie orzeczeń - 124 oraz
4. Wydawanie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
a) w tym dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych: niesłyszących /
słabosłyszących - 8
b) niewidomych / słabowidzących - 3
c) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 20
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - 2
e) z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera - 25
f) z niepełnościami sprzężonymi - 17
g) z niepełnosprawnością ruchową - 15
h) zagrożonych niedostosowaniem społecznym - 3
i) z niedostosowaniem społecznym - 15
j) indywidualne nauczanie - 16.
Oprócz działalności diagnostycznej Poradnia prowadzi indywidualne zajęcia z zakresu:
a) terapii pedagogicznej – objęto pomocą 11 uczniów (69 zajęć),
b) terapia logopedycznej – 10 dzieci (104 zajęcia),
c) pomocy psychologicznej – 9 uczniów (65 zajęć).
d) udzielanie porad indywidualnych dla: 250 rodziców, 61 nauczycieli i szkolnych specjalistów 61 oraz 32 uczniów. Udzielano porad indywidualnych, konsultowano złożone diagnostycznie
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sprawy, dotyczące między innymi pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów
szczególnie uzdolnionych, dzieci

i młodzieży z problemami adaptacyjnymi po zmianie kraju

zamieszkania czy dzieci z trudnościami emocjonalnymi/ wychowawczymi
e) prowadzenie sieci współpracy dla szkolnych specjalistów – spotkania odbywają się na terenie
Poradni, informujemy o tematyce i terminach psychologów i pedagogów szkolnych lub
wychowawców klas.

Realizując

zadania

w

zakresie

profilaktyki

uzależnień

oraz

innych

problemów

dzieci

i młodzieży zespół specjalistów przeprowadził następujące formy zajęć:
1. Prowadzenie prelekcji

dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym - rozwój psychospołeczny

i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym - zajęcia mają formę wykładu na podstawie
przygotowanej prezentacji. Po prelekcji rodzice mają możliwość zadawania pytań i skorzystania
z indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Celem prelekcji jest poszerzenie wiedzy rodziców w następujących obszarach:
a) najważniejsze potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, fazy rozwoju dzieci w wieku 3-6 lat,
b) rozwój fizyczny dziecka, zalecenia dotyczące wspomagania rozwoju fizycznego dzieci,
c) zabawy rozwijające zmysły,
d) rozwój społeczny, zalecenia jak pomóc dziecku rozwijać dobre relacje z innymi,
e) rozwój emocjonalny, zalecenia jak wspierać dziecko w rozpoznawaniu emocji i radzeniu
sobie z nimi,
f) jak pomagać dziecku być dumnym z samego siebie,
g) jakie trudności dziecka powinny skłonić do konsultacji ze specjalistą.
2. Prowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów kl. I. na temat elementów rozwoju społecznoemocjonalnego istotnego dla funkcjonowania dziecka w szkole. Po prelekcji rodzice mieli
możliwość zadawania pytań i skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem. Cel
prelekcji - poszerzenie wiedzy rodziców w następujących obszarach:
a) dojrzałość szkolna dziecka: dojrzałość fizyczna, dojrzałość umysłowa, dojrzałość
emocjonalna i społeczna,
b) czynniki warunkujące powodzenie dziecka w nauce: cechy dziecka, organizacja pracy
w domu ucznia, atmosfera w rodzinie, postawy rodzicielskie,
c) jak pomóc dziecku odnaleźć się w roli ucznia.
3. Prowadzenie szkolenia dla szkolnych specjalistów i wychowawców klas na temat „Uczeń
z trudnościami wychowawczymi”- zrealizowane w ramach sieci współpracy na terenie poradni.
Głównymi celami szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę i niezbędne narzędzie do pracy
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z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. Istotne było zachęcenie do zróżnicowania
oddziaływań w zależności od częstotliwości występowania trudności.
4. Udział w spotkaniu zespołu wychowawczego – omówienie trudności ucznia z zespołem Aspergera
oraz zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi. Celem spotkania z Radą Pedagogiczną było
szczegółowe omówienie trudności jakie napotyka uczeń u którego zdiagnozowano zespół Aspergera
oraz zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Ważne było wskazanie form i metod pracy, które mogą
być wykorzystane w trakcie zajęć lekcyjnych, dobór oddziaływań wychowawczych najbardziej
adekwatnych do potrzeb i możliwości dziecka, wypracowanie algorytmu postępowania w przypadku
wystąpienia zachowań trudnych.
5. Udział w spotkaniu zespołu ds. IPET (uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na autyzm). Celem spotkania zespołu było dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, ewaluacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Analiza
miała na celu ocenę skuteczności stosowanych dotychczas form i metod pracy, realizację założonych
celów rozwojowych i terapeutycznych. Ważnym elementem

było opracowanie stopnia

dostosowania wymagań edukacyjnych, wypracowanie algorytmu postępowania w przypadku
wystąpienia zachowań trudnych, wyznaczenie nowych celów do realizacji.
6. Prowadzenie szkolenia: „Metody pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” skierowane
dla nauczycieli przedszkoli i szkół, prowadzone metodą aktywną poprzez: wykład, dyskusję
zogniskowaną, burzę mózgów, analizę studiów przypadku, wizualizacje. Szkolenie ma na celu:
a) zapoznanie uczestników z tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu –zagadnienia teoretyczne,
b) poznanie mechanizmów neurologicznych rządzących tym zaburzeniem,
c) zrozumienie obrazu postrzegania świata przez osoby z autyzmem,
d) poznanie i wypracowanie metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
dostosowanymi do jego potrzeb.
7. Organizowanie sieci współpracy nauczycieli pracujących z osobami ze spektrum autyzmu, połączona
z superwizją. Skierowana do nauczycieli szkół i przedszkoli. Prowadzona metodą aktywną poprzez:
dyskusję zogniskowaną, formę superwizji, analizę studiów przypadku. Mająca na celu wsparcie
nauczycieli pracujących z osobami ze spektrum autyzmu, wymianę doświadczeń, analizę działań,
wypracowanie nowych form dostosowań.
8. Prowadzenie diagnozy środowiskowej - obserwacja połączona z konsultacjami z nauczycielami
i rodzicami dotyczącymi funkcjonowania dziecka w placówce, która ma na celu pogłębienie
diagnozy o funkcjonowaniu dziecka w środowisku rówieśniczym, wsparcie nauczyciela w realizacji
form dostosowań do potrzeb dziecka, ukierunkowanie rodzica w dalszych działaniach.
9. Prowadzenie warsztatów „Nauka może być przygodą”. Warsztaty realizowane były na terenie szkoły
skierowane do uczniów kl. V szkoły podstawowej. Celem zajęć było zapoznanie i analiza wybranych
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sposobów uczenia się oraz wspieranie uczniów w wyborze najkorzystniejszych dla nich form
uczenia się.
10. Prowadzenie

warsztatów

„Spójrz

inaczej”

–

realizowane

na

terenie

szkoły

oparte

o scenariusze zajęć z programu „Spójrz inaczej” - pozytywnie zaopiniowanego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie
Towarzystwo Psychologiczne. Zajęcia skierowane do uczniów kl. VI, ukierunkowane na
propagowanie zdrowego stylu życia.
11. Realizacja programu profilaktycznego ,,Razem lepiej”. Adresatami programu byli uczniowie szkoły
podstawowej kl. IV –VI. Cele programu:
a) integracja grupy,
b) zapobieganie wykluczaniu i narastaniu zachowania agresywnego,
c) rozwijanie umiejętności społecznych uczniów, pozwalających na skuteczne komunikowanie
się, wzmacnianie pozytywnych relacji i rozwiązywanie problemów,
d) stwarzanie sytuacji umożliwiających zaprezentowanie mocnych stron na forum,
e) budowanie pozytywnej samooceny i umiejętności współpracy,
f) wspieranie wychowawców w pracy z grupą, uświadomienie mechanizmów zachowania
w grupie, wskazanie na problemy i potencjał uczniów.
12. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z cyklu ,,W zgodzie z sobą”, skierowany do uczniów szkoły
podstawowej kl. VII-VIII. Cel zajęć:
a) rozwijanie samoświadomości i zdolności do refleksji,
b) przekazanie wiedzy na temat czynników wpływających na budowanie obrazu własnej osoby,
c) poszerzenie wiedzy na temat emocji, czym są, jak je rozpoznawać,
d) zwrócenie uwagi na sposoby reagowania i wspierania osób przeżywających trudne emocje,
e) rozwijanie umiejętności komunikowania się, rozmawiania na temat problemów, poszukiwania
wsparcia w swoim otoczeniu.
13. Prowadzenie prelekcji dla rodziców nt. ,,Zrozumieć nastolatka” – skierowany do rodziców uczniów
kl. VI-VIII. Cele:
a) charakterystyka sytuacji i potrzeb dzieci w okresie dorastania – dojrzewanie biologiczne,
budowanie tożsamości, radzenie sobie z napięciem, potrzeba akceptacji,
b) charakterystyka czynników ułatwiających i utrudniających przejście przez czas dorastania
(stabilna lub niestabilna sytuacja rodzinna, kontakt z rodzicami, wysoka wrażliwość nastolatka,
powodzenia lub niepowodzenia w relacjach rówieśnikami, sukcesy i niepowodzenia szkolne),
c) przedstawienie najważniejszych zadań rodziców wobec dzieci w wieku dorastania (okazywanie
wsparcia, pomoc w rozumieniu uczuć, stawianie granic, pomoc w rozwiązywaniu problemów,
uczenie odpowiedzialności i podejmowania decyzji).
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14. Prelekcja dla rodziców nt. ,,Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zachęcanie do samodzielności”,
skierowana do rodziców uczniów kl. IV-VIII. Cele:
a) wskazanie na sfery życia wymagające wsparcia,
b) podkreślenie wartości pomagania dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności i umiejętności
samodzielnego rozwiązywania problemów,
c) omówienie sposobów okazywania wsparcia poprzez zachęcanie do samodzielności.
d) wskazanie

na

sposoby

komunikowania

się

z

dzieckiem

ułatwiające

porozumienie

i nawiązanie współpracy.
e) podkreślenie wartości pochwały w rozwijaniu samodzielności i adekwatnej samooceny.
15. Zorganizowanie autorskich warsztatów „Jestem smutny, jestem wesoły” z wykorzystaniem wybranych
metod arteterapii opartych na praktycznym działaniu dla dzieci w wieku 5-6 lat. Cel zajęć:
a) rozwijanie umiejętności nazywania emocji i wyrażania wybranych emocji podczas ekspresji
muzyczno-ruchowej oraz plastycznej,
b) rozwijanie umiejętności identyfikowania emocji na podstawie „mowy ciała” drugiej osoby,
c) budowanie poczucia sprawstwa i niezależności,
d) kształtowanie pewności siebie,
e) rozwijanie kreatywności,
f) ćwiczenie motoryki dużej i małej,
g) rozwijanie postawy szacunku wobec innych osób.
16. Prowadzenie autorskich warsztatów „Patrzę, słucham, tworzę” z wykorzystaniem metody Edukacja
przez ruch Doroty Dziamskiej (wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii):
a „Trójkątna bajka” i „Górska wycieczka” dla uczniów klas II i III szkół. Cel zajęć:
a) równoważenie lateralne poprzez ćwiczenia rytmiczne wyrównujące napięcie mięśniowe po
obydwu stronach osi ciała,
b) stabilizacja lateralna- usprawnianie pracy ręki przez ćwiczenia rytmiczne z respektowaniem
dominacji półkul mózgowych,
c) synchronizacja pracy mózgu poprzez wykonywanie rytmicznych ćwiczeń jednocześnie oburącz,
d) zabawa dydaktyczna, której wytworem jest impresja plastyczna,
e) zwiększenie poziomu integracji sensorycznej,
f) rozwijanie umiejętności współdziałania,
g) uzupełnienie

metod

diagnozy

trudności

szkolnych

dzieci

(dostarczenie

materiału

diagnostycznego dla wychowawców).
17. Realizacja programu profilaktycznego „ Inny, ale taki jak ja”. Nadrzędnym zadaniem programu
profilaktycznego jest szerzenie idei tolerancji i empatii w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz
zapobieganie dyskryminacji i społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Ma on zachęcać
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i motywować uczniów do rozwijania postaw szacunku i tolerancji wobec osób z różnymi dysfunkcjami. Jest
odpowiedzią na problem dyskryminacji oraz rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów
szkół podstawowych, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej
podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego.
Adresat programu: uczniowie klas V, uczęszczający do szkół podstawowych w rejonie działania Poradni.
Cel programu:
a) przeprowadzenie kompleksowych zajęć praktyczno- teoretycznych rozwijających świadomość
oraz umiejętności interpersonalne uczniów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób
z niepełnosprawnością,
b) zajęcia w każdej grupie są poprzedzone rozmową z dyrekcją placówki, psychologiem oraz
wychowawcą grupy nt. dynamiki pracy w grupie, ewentualnych trudności, z zakresu wiedzy
posiadanej przez uczniów oraz w zakresie proponowanej przez Program tematyki.
18. Prowadzenie prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat gotowości szkolnej. Forma wykładu opartego
na prezentacji, połączonego z dyskusją z rodzicami i nauczycielami, analizą przypadków. Po prelekcji dla
zainteresowanych rodziców i nauczycieli możliwa była konsultacja z pedagogiem. Zagadnienia omawiane
podczas prelekcji związane są z omówieniem obszarów rozwojowych dziecka, które odpowiadają za
przygotowanie go do pełnienia roli ucznia.
19. Prowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim” skierowane do nauczycieli szkół. Cel szkolenia:
a) zapoznanie uczestników z tematyką niepełnosprawności intelektualnej – zagadnienia teoretyczne,
b) omówienie

trudności

rozwojowych,

edukacyjnych

i

wychowawczych

uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c) wypracowanie metod pracy oraz systemu oceniania i dostosowania wymagań edukacyjnych
z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
20. Udział w spotkaniu zespołu wychowawczego – dostosowanie wymagań i ocenienia ucznia
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Cel - dobór form i metod oddziaływań
edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych adekwatnych do potrzeb i możliwości rozwojowych
danego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, opracowanie systemu oceniania oraz
stopnia dostosowania wymagań edukacyjnych.
21. Prowadzenie prelekcji oraz konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych rodziców uczniów
kl. III gimnazjum oraz uczniów kl. VII i VIII na temat pomocy młodzieży w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej. Cel - przekazanie miedzy innymi informacji dotyczących
kształcenia, szczególnie zmian dotyczących

zmian w systemie

szkolnictwa zawodowego, zasad rekrutacji, wskazanie na

elementy istotne w podejmowaniu przez młodzież decyzji o wyborze szkoły oraz możliwych formach
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wsparcia
w podejmowaniu tych decyzji.
22. Organizacja konsultacji zbiorowych i indywidualnych dla zainteresowanych uczniów kl. III gimnazjum
oraz uczniów kl. VII i VIII nt. planowania kariery szkolnej i zawodowej. Cel przekazanie informacji na
temat zmian w systemie kształcenia, a zwłaszcza w szkolnictwie zawodowym, zasad rekrutacji, źródeł
informacji zawodowej oraz czynników istotnych dla podejmowania decyzji o wyborze kierunku kształcenia
i zawodu.
23. Prowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów kl. I i II - elementy rozwoju poznawczego istotne dla
nabywania kluczowych umiejętności szkolnych (pisanie, czytanie). Cel - poszerzenie wiedzy rodziców
o potrzebach rozwojowych dziecka i warunkach, jakie muszą być spełnione, by umożliwić osiąganie
sukcesów w szkole.
24. Prowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów kl. IV – V oraz konsultacji indywidualnych dla
zainteresowanych osób na temat organizacji czasu wolnego a zachęcanie dziecka do nauki.
Cel - poszerzenie wiedzy rodziców na organizację czasu wolnego dziecka z uwzględnieniem zainteresowań
jako podstawowego czynnika w motywowaniu do nauki.
25. Przeprowadzania wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu postępowań kontrolnych
nad organizatorem pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi na zasadach określonych w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie
Rejonem działania Poradni jest Powiat Opolski ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli, szkół
i placówek gmin: Niemodlin, Prószków, Dąbrowa, Tułowice, Komprachcice. Na terenie działania Poradni
znajdują się 46 placówek oświatowych uprawnionych do nieodpłatnego korzystania z oferty Poradni.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie, zatrudnia 12 pracowników, w tym
9 pracowników pedagogicznych (w przeliczeniu na etaty 7.0) oraz 3 pracowników administracji i obsługi.
Kadra posiada bogate doświadczenie wysoki poziom kwalifikacji, co umożliwia realizację wszystkich
zadań statutowych oraz szeroki wachlarz oferowanych usług.
Poradnia

realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna udzielana jest w atmosferze otwartości, pełnego zaangażowania w trosce o wysoki standard
profesjonalnie świadczonych usług.
Ponadto Poradnia prowadzi:
• elementy Terapii Procesów Integracji Sensorycznej ( SI)
• EEG Biofeedback – nowoczesna metoda trenowania pracy mózgu,
• badania słuchu i mowy Platformą do badań zmysłów według programu „Słyszę, mówię”
W roku 2019 w Poradni przeprowadzono:
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− 303 diagnoz psychologicznych,
− 242 diagnoz pedagogicznych,
− 74 diagnoz logopedycznych,
− 15 diagnoz związanych z kierunkiem kształcenia i zawodu.
W grudniu 2019 r. Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty Poradnia została wskazana na okres
4 lat do wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących,
słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. W roku 2019 Zespół Orzekający Poradni
wydał 63 orzeczenia, 7 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Poradnia w ostatnim czasie zainwestowała środki finansowe w zakup pomocy terapeutycznych
wykorzystywanych w terapii SI oraz najnowszych testów psychologicznych rekomendowanych przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne:
• Stanford Binet. Edycja Piąta,
• Stanford Binet dla słabowidzących.
Poradnia posiada dobrze wyposażone gabinety do diagnozy i terapii indywidualnej oraz sale terapeutyczne
do zajęć i terapii grupowej, w tym do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej i zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka. Istnieje gabinet przeznaczony do pracy z małym dzieckiem wraz z miejscem
do karmienia i przewijania niemowląt. W Poradni przeprowadzono w tym roku drobne prace remontowe
kilku pomieszczeń, malowanie korytarza, sekretariatu, gabinetu dyrektora i gabinetu do terapii.
Poradnia realizuje zadania z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach
wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego dla terenu Powiatu Opolskiego.
Realizuje w tym zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych
niepełnosprawnością. Pod stałą opieką ośrodka jest 26 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Rodzice dzieci
uczestniczących w Programie wyrażają duże zainteresowanie i zadowolenie z form przeprowadzonych
zajęć, uczestniczyli aktywnie w zajęciach zarówno indywidualnych, jak i w zajęciach integracyjnych oraz
zajęciach tematycznych (imprezach integracyjnych). W ramach Programu udzielane jest wsparcie
polegające na wskazywaniu i organizowaniu właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej
pomocy, udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
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5.2. KSZTAŁCENIE SPECJALNE
Powiat Opolski realizując zadania z zakresu edukacji ma również obowiązek zapewnienia
kształcenia, wychowania i opieki w szkołach specjalnych. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci
i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym,
wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone
w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach
i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach. Szkoły
specjalne dają możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną
społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Uczniowie ci zdobywają
nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim są przygotowani do samodzielnego życia. Starosta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na
wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.
Na terenie Powiatu Opolskiego nie prowadzi się szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiedniego ze względu
na rodzaj niepełnosprawności, Starosta Opolski kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką
szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami. W 2019 roku wydano ogółem 55 skierowań do
kształcenia specjalnego w tym: 10 skierowań do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych,
37 skierowań do Zespołów Szkół Specjalnych i 8 skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.
Ponadto na bieżąco eksportowane są dane nieletnich kierowanych do Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.
5.3. OŚWIATA NIEPUBLICZNA
Na podstawie art. 168. Ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe osoby prawne i osoby
fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej
przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych
szkół i placówek. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych Powiat Opolski ma obowiązek przekazywania comiesięcznej dotacji na funkcjonowanie
szkoły w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia w części oświatowej subwencji
ogólnej.
W Powiecie Opolskim w 2019 roku zarejestrowanych było 7 szkół niepublicznych.
1. Zespół Szkół Specjalnych im. „Alicji po drugiej stronie lustra” w Kup prowadzony przez
Stowarzyszenie na rzecz autyzmu „Uczymy się żyć razem”. W skład Zespołu Szkół wchodzą 4 typy
szkół:
a) szkoła podstawowa specjalna – 30 uczniów,
b) gimnazjum specjalne –8 uczniów,
170

c) szkoła branżowa I stopnia – 3 uczniów,
d) szkoła przysposabiająca do pracy – 14 uczniów.
Do Zespołu Szkół uczęszczają dzieci z ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem. Szkoła stwarza
szanse na poprawę funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci , które mają trudności w zakresie
komunikacji, zaburzeń sensorycznych, zaburzeń psychoruchowych, zaburzeń umysłowych, dostosowując
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewnia również
opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu
kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych . Ze względu na specyfikę szkoły,
bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną do szkoły uczęszczają
dzieci z całego województwa. W roku 2019 Powiat Opolski przekazał Stowarzyszeniu na rzecz autyzmu
„Uczymy się żyć razem” dotację w wysokości 3.385.437,27 zł.
2. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz
Dzieci i Młodzieży „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” w Stobrawie prowadzony jest przez Towarzystwo
Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży. W skład Młodzieżowego Ośrodka wchodziły
3 typy szkół:
a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla uczniów niedostosowanych społecznie – liczba uczniów 0,
b) Niepubliczne Gimnazjum Specjalne dla uczniów niedostosowanych społecznie – liczba uczniów 13,
c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów niedostosowanych społecznie –
liczba uczniów 13,
d) Internat – liczba uczniów 23 uczniów.
Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów patologicznych zachowań poprzez liczne
oddziaływania resocjalizacyjne, a także zaspokajanie zasadniczych potrzeb psychicznych młodego
człowieka, jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości i przynależności. Stopniowe niwelowanie deficytów
poznawczych i emocjonalnych, nauka właściwych relacji interpersonalnych oraz prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie. Cele te realizowane są poprzez: zintegrowaną działalność dydaktyczną,
korekcyjno – wyrównawczą, opiekuńczą i terapeutyczną, przygotowanie do pracy zawodowej i odnalezienia
się na europejskim rynku pracy, współpracę z rodzicami oraz współdziałanie z organizacjami
i stowarzyszeniami społecznymi, którym bliskie są problemy współczesnej rodziny. Ośrodek ma celu
wyrównywanie braków w podstawowych wiadomościach szkolnych, umożliwienie zdobycia rzetelnej
wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności,
pobudzania wychowanków

do samodzielności w procesie zdobywania wiedzy oraz inspirowanie do

wyrażania własnych myśli oraz przeżyć oraz udzielanie wychowankom pomocy psychologicznej
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i pedagogicznej. W roku 2019 Powiat Opolski przekazał dotację na funkcjonowanie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w łącznej wysokości 1.575.363,46 zł.
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VI. OPIEKA SPOŁECZNA
6.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
I. Informacje ogólne
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, zwana dalej „PCPR w Opolu”, jest jednostką
organizacyjną Powiatu Opolskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
PCPR realizuje zadania Powiatu Opolskiego z zakresu:
1) pieczy zastępczej,
2) pomocy społecznej,
3) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
4) przeciwdziałania przemocy rodzinie,
5) wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy karty Polaka osiedlających się na stałe
w Rzeczypospolitej Polskiej,
6) wsparcia kobiet w ciąży i rodzin,
7) realizacji świadczenia „Dobry start”
W 2019 roku w PCPR w Opolu zatrudnionych było 21 osób
II. Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych PCPR w Opolu
1. Świadczenia wypłacone dla beneficjentów rodzinnej pieczy zastępczej (Rozdział 85508)
Lp.

Rodzaj świadczenia

Miesięczne świadczenie na pokrycie
kosztów pobytu dziecka w rodzinie
zastępczej
2.
Świadczenie wypłacone w zw. z
wystąpieniem zdarzenia losowego
3.
Świadczenia na pokrycie kosztów remontu
lokalu mieszkalnego/domu
jednorodzinnego
4.
Świadczenie na pokrycie kosztów
utrzymania lokalu mieszkalnego w domu
jednorodzinnym
5.
Świadczenie pieniężne na dofinansowanie
wypoczynku dzieci
6.
Jednorazowe świadczenie na pokrycie
niezbędnych wydatków, związanych z
potrzebami dziecka przyjętego do rodziny
zastępczej
7.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
8.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
9.
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie
RAZEM:
1.

Wysokość świadczenia
1.667.820,77

Liczba rodzin/dzieci objętych
pomocą finansową
129

3.800,00

2

2.000,00

1

53.446,62

6

12.309,20

18

18.840,00

11

115.212,66
38.167,00
13.500,00

30
8
3
1.925.096,25 zł
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2. Świadczenia wypłacone wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej (Rozdział 85510)
Lp.

Rodzaj świadczenia

Pomoc pieniężna na kontynuowanie
nauki
2.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
3.
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie
RAZEM:
1.

Wysokość
świadczenia
(zł)
33.280,53

Liczba
wychowanków
objętych pomocą finansową
7

13.878,00
0,00

2
0
47.158,53

3. Wynagrodzenia rodzin zastępczych wraz z pochodnymi w 2019 r.
Wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi w 2019 r.
PCPR w Opolu
206.380,02
Porozumienia
259.683,15
RAZEM:
259.683,15

4. Zestawienie wypłaty świadczeń ze środków pieniężnych, otrzymanych z budżetu państwa (dotacje)
Rodzaj świadczenia
1.
Dodatek wychowawczy (500+) – rodziny
zastępcze
2.
Dodatek w wysokości świadczenia
wychowawczego (500+) – placówki
opiekuńczo - wychowawcze
3.
Świadczenie „Dobry start”

Wysokość świadczeń (zł)
780.714,49

Liczba rodzin/wychowanków
108

154.018,28

62

49.495,01

Świadczenie pieniężne na częściowe
pokrycie kosztów zagospodarowania i
bieżącego
utrzymania
w
Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy
Karty Polaka osiedlającym się na
terytorium RP.
5.
Pomoc dla repatriantów
RAZEM

20.790,00

–
115
wychowanków
umieszczonych w rodzinach
zastępczych,
– 48 wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych
–
2
usamodzielnianych
wychowanków
3

4.

60.938,92

3
1.065.956,70

III. Piecza zastępcza
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. 2020 r. poz. 821 ze zm.) Powiat Opolski realizuje zadania powiatu w zakresie:
• wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo − wychowawczych
poprzez zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do
wypełniania tych funkcji, oraz
• systemu pieczy zastępczej w ramach zespołu osób, instytucji i działań ukierunkowanych na
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania
opieki i wychowania przez rodziców.
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Zgodnie z art. 2 ust. 3 wyżej powołanej ustawy jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące
zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego,
organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo − wychowawcze, regionalne placówki
opiekuńczo − terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym
zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Piecza zastępcza sprawowana jest w formach:
1) rodzinnej,
2) instytucjonalnej.
Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej Powiat Opolski wykonuje za pośrednictwem PCPR w
Opolu będącego jednocześnie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu – placówek opiekuńczo - wychowawczych: Domu Dziecka w Turawie, Domu Dziecka im. Janusza
Korczaka w Tarnowie Opolskim oraz „Domu Dziecka w Chmielowicach” w Opolu.
1. Instytucjonalna piecza zastępcza
Głównym celem Domu Dziecka jest:
1. Zapewnienie opieki i wychowania na poziomie obowiązujących standardów wychowania i opieki
oraz standardów jakości świadczonych usług opiekuńczo – wychowawczych przez cały rok
kalendarzowy.
2. Zaspokajanie potrzeb wychowanków oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez planowe
oddziaływanie wychowawcze i terapeutyczne.
3. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny, umieszczenie
w rodzinie przysposabiającej lub w rodzinnej opiece zastępczej.
4. Pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków pozbawionych opieki rodzicielskiej.
5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz
organizacjami społecznymi statutowo zajmującymi się problematyką rodziny i dziecka.
6. Zindywidualizowanej pracy socjalizacyjnej z wychowankiem.
7. Dokumentowanie

pracy

wychowawczej

na

podstawie

zatwierdzonego

przez

dyrektora

„Indywidualnego Planu Pracy z Dzieckiem”, w Karcie Pobytu Dziecka.
8. Aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym oraz rozwijania własnego warsztatu pracy przez
poszczególnych pracowników zespołu.
9. Analiza i ocena metod pracy z wychowankiem oraz skuteczności podejmowanych działań na
posiedzeniu zespołu.
10. Zaznajomienie wychowanków z KoPD, systemem kar i nagród, praw i obowiązków wychowanków
oraz reguł zachowania w domu określonych w „Regulaminie Samorządu Wychowanków”.
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11. Współdziałanie z innymi pracownikami domu oraz tworzenie wspólnego frontu wychowawczego
wobec wychowanka w ramach ciągłego, planowego procesu zintegrowanych oddziaływań
wychowawczych na wychowanka.
12. Organizacja działalności kulturalnej i rekreacyjnej z uwzględnieniem świąt i innych obyczajów
wynikających z tradycji.
13. Sporządzanie potrzeb w zakresie funkcjonowania grup wychowawczych.
14. Doradztwo i pomoc wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.
15. Dążenie do pełnego rozwoju psychofizycznego przydzielonych indywidualnie wychowawcom przez
dyrektora wychowanków oraz podejmowanie działań na ich rzecz.
16. Umożliwienie dziecku kontaktów z rodzicami poprzez odwiedziny w placówce i poza nią oraz udział
rodziców w imprezach organizowanych z udziałem dzieci.
17. Zapewnienie dziecku możliwości kształcenia i rozwoju zainteresowań zgodnie z potrzebami
i możliwościami dziecka.
18. Zapewnienie dziecku możliwości swobodnego wyrażania poglądów i uzyskiwania informacji na
temat sytuacji swojej i jego rodziny.
19. Kultywowanie praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka.
20. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, stabilizacji, szacunku, zaufania, poprzez dostarczanie
prawidłowych wzorców zachowania i stwarzanie prawidłowej atmosfery wychowawczej opartej na
zaufaniu, jawności, przynależności i godnym traktowaniu.
21. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez motywowanie dziecka do pracy nad sobą
i stwarzanie sytuacji dowartościowujących.
22. Ochrona dziecka i jego bliskich przed niepożądanymi kontaktami.
1a. Dom Dziecka w Turawie
Dom

Dziecka

w

Turawie

jest

całodobową

placówką

opiekuńczo-wychowawczą

typu

socjalizacyjnego dla 20 dzieci powyżej 10 roku życia do pełnoletniości, a w uzasadnionych przypadkach
mogą przebywać dzieci starsze oraz które nie ukończyły 10 r.ż. Dom jest publiczną jednostką samorządową
Powiatu Opolskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
W Domu przebywają dzieci z powiatu opolskiego na podstawie skierowania Starosty Opolskiego
zgodnie z postanowieniami sądu rodzinnego o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Zadania statutowe placówki realizowane są przez 19 pracowników, w tym 8 wychowawców,
1 pedagog, 1 psycholog (0.5 etatu), 1 pracownik socjalny oraz 8 pracowników administracji i obsługi.
Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych
opieki rodzicielskiej. Zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne,
terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego,
a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne, podejmuje działania
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w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia
w rodzinnych formach pieczy zastępczej, pracuje z rodziną dziecka, zapewnia warunki do indywidualnego
rozwoju dziecka, sportu, rekreacji i wypoczynku (wycieczki, kolonie letnie, zimowiska itp.)
Wychowankowie zajmują pokoje 1-4 - osobowe z łazienkami. W palcówce znajduje się pracownia
komputerowa z dostępem do internetu z pełnym wyposażeniem multimedialnym m.in. rzutnik
multimedialny, konsole do gier, sprzęt muzyczny i nagłaśniający. Do dyspozycji wychowanków jest
ogrodzony, rozległy teren zielony w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Dużego, dwa trawiaste boiska
sportowe do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, plac zabaw, altana ogrodowa, murowany grill, sprzęt
sportowy, sprzęt radiowo-telewizyjny i zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, a w sezonie
letnim rozporowy basen kąpielowy oraz namiot ogrodowy ze stołami i ławkami itp.
Wychowankowie stanowią dwie grupy wychowawcze. Każda grupa korzysta z pełni wyposażonej
kuchenki do samodzielnego przygotowywania posiłków. Dom ma na wyposażeniu 2 samochody do
przewozu dzieci: 9-osobowy „bus” Volkswagen i samochód osobowy.
Dom posiada odpowiednie zabezpieczenia w postaci instalacji ostrzegania pożarowego oraz system
ochrony antywłamaniowej z grupą interwencyjną. Teren na zewnątrz budynku jest ogrodzony i na bieżąco
monitorowany poprzez system monitoringu wizyjnego. Wychowankowie mają możliwość bezpośredniego
kontaktu z przyrodą oraz zwierzętami domowymi: pies, kot, hodowla rybek w akwarium oraz
w zewnętrznym oczku wodnym przed budynkiem. Część pomieszczeń wyposażona jest w klimatyzację:
pomieszczenia biurowe, kuchnia, sala komputerowa, dwie świetlice dla wychowanków.
Wychowankowie objęci są opieką wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną zgodnie
z indywidualnie opracowanymi i realizowanymi programami.
Przy placówce funkcjonuje mieszkanie chronione przeznaczone dla 5 osób opuszczających pieczę
zastępczą i będących w trudnych warunkach mieszkaniowych. Mieszkanie wyposażone jest w niezbędne
meble oraz sprzęt telewizyjny i gospodarstwa domowego, a jego mieszkańcy mają zapewnioną pomoc
i wsparcie psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego.
Dom Dziecka w Turawie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu był
współorganizatorem obchodów Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
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Pracownicy Domu Dziecka w Turawie w sposób właściwy i rzetelny wykonują swoje obowiązki
zawodowe. Dokładają wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do życia, rozwoju
oraz budowania pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.
Wychowankowie naszego domu sprawują patronat nad pomnikiem przyrody - dębem "Klemens"
przy trasie Turawa-Rzędów.

1b. Dom Dziecka w Opolu-Chmielowicach
Dom Dziecka w Chmielowicach jako placówka opiekuńczo – wychowawcza powstał 31 sierpnia
1963 roku na mocy orzeczenia w formie decyzji Kierownika Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Opolu z dnia 20 marca 1963 r. Nr 2 w sprawie otwarcia Państwowego
Domu Dziecka w Chmielowicach oraz na podstawie §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 kwietnia 1958r. (Dz. U Nr 25, poz. 104) w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów
oświaty i poddany w całości nadzorowi Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Opolu. Pierwsze dzieci trafiły do placówki 15 grudnia 1963 roku. Dom Dziecka w Chmielowicach jest
publiczną jednostką samorządową Powiatu Opolskiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Jest
placówką socjalizacyjną dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.

Dom posiada 18 miejsc

socjalizacyjnych. W roku 2019 w Domu Dziecka w Chmielowicach mieszkało 17 wychowanków.
W Domu Dziecka zatrudnionych było 16 osób, w tym 7 wychowawców, pedagog, pracownik
socjalny, psycholog. Dzieci pozostają pod indywidualną opieką wychowawców (2 lub 3 dzieci pod opieką
1 wychowawcy).
Wychowawca wykazujący się największą wiedzą i doświadczeniem jest odpowiedzialny za
realizację zadań w grupach i wspiera pozostałych wychowawców w pracy. Praca pracowników
merytorycznych oparta jest przede wszystkim na zaangażowaniu, indywidualnym podejściu do pracy z
dzieckiem, stałym kontakcie wychowawcy prowadzącego z dzieckiem. Praca oparta jest na zasadach
obowiązujących w domu rodzinnym, czyli na bliskich kontaktach, realizacji praw i uczenia dzieci
obowiązków. Pracę wychowawców wspiera 10 wolontariuszy oraz studenci opolskich uczelni
odbywających praktyki studenckie.
W Domu Dziecka w Chmielowicach prowadzone są z dziećmi zajęcia przez psychologa, pedagoga,
wychowawców i osoby zaproszone

z zewnątrz – psychologów, prawnika, doradcę zawodowego,

instruktora fitness, dietetyka, pracowników Straży Miejskiej.
1. Pedagog prowadził zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze z 6 dzieci.
2. Psycholog prowadził zajęcia:
- psychoedukacyjne dla 5 dzieci, terapię indywidualną dla 4 dzieci, terapię grupową.
- zajęcia z zakresu rozwoju seksualnego i dojrzewania „Seksualność i antykoncepcja”, uzależnień
behawioralnych, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz używania wulgarnego języka.
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4. Wychowawcy prowadzili zajęcia:
- Z zakresu edukacji międzykulturowej, zajęcia techniczno-plastyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne –
rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej. Praca wychowawców ukierunkowana była na osiągnięcie dobrych
wyników w nauce. Udzielano dzieciom korepetycji w placówce i poza placówką. Wszystkie dzieci
otrzymały promocję do następnej klasy. Dzieci wraz z wychowawcami wykonują prace w parku
zabytkowym – grabienie liści i odchwaszczanie klombów.

Organizowano dla dzieci:
Konkursy plastyczne z nagrodami, zajęcia kulinarne, zajęcia w siłowni – z trenerem personalnym, spotkanie
z dietetykiem – pogadanka, zajęcia grupowe dla dziewcząt i chłopców na temat dojrzewania
i planowania rodziny, zajęcia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „Dopalacze i konsekwencje ich
stosowania” psycholog z Monaru, cykl zajęć przeprowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej na
temat bezpieczeństwa na drogach, nad wodą.
Zajęcia z psychologami spoza placówki dot. radzenia sobie z problemami i nadużywania wulgaryzmów,
zajęcia z angielskiego i niemieckiego prowadzone przez studentów wolontariuszy, korepetycje z fizyki,
chemii i matematyki, zajęcia warsztatowe teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Lalki i Aktora
w Opolu i studentów reżyserii z Wrocławia.

1c. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim jest placówką opiekuńczo-wychowawczą
typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 30 dzieci, w tym 4 dzieci- umieszczonych w trybie
interwencyjnym.
Na dzień 31.12. 2019 r. w placówce przebywało 25 wychowanków.
Wykres. Podział wychowanków Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim ze względu na wiek
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W domu dziecka umieszczano dzieci powyżej 10 roku życia, poza sytuacjami wyjątkowymi,
szczególnie gdy dotyczyło to rodzeństwa albo innych ważnych okoliczności, w tym przyjęć
interwencyjnych (dzieci przywiezione przez Policję) w późnych godzinach wieczornych oraz nocnych, gdy
istniała pilna potrzeba zapewnienia dziecku natychmiastowej opieki.
Stan zatrudnienia według stanu na dzień 31.12.2019 r. kształtował się następująco: pracowników
zatrudniano w ramach 18,5 etatów.
Dom Dziecka współpracuje na co dzień ze szkołami, organizuje spotkania Zespołu ds. omówienia
planu pomocy dziecku (kwiecień, październik) oraz zaprasza na nie rodziców, kuratorów, asystentów
rodziny (o ile zostali „przydzieleni” danej rodzinie), pracowników ośrodków pomocy społecznej,
nauczycieli. Zachęca się starsze dzieci, które ukończyły 13 rok życia do udziału w tych spotkaniach
W ciągu roku realizowano plan pracy opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci aktywnie spędzały czas
wolny w czasie zajęć szkolnych oraz w okresie ferii i wakacji. Brały udział także w wycieczkach oraz
innych ciekawych i ważnych wydarzeniach, w tym:
− cotygodniowych wyjazdach na basen do Strzelec Opolskich, gdzie systematycznie
uczestniczyły w nauce pływania.
− wyjazdach do kina i teatru,
− uroczystościach lokalnych (np. festyny, dożynki, itp.),
− wyjazdach do DPS w Kędzierzynie Koźlu do byłych wychowanków,
− rozpoczęciu i zakończeniu korepetycji na Uniwersytecie Opolskim,
−

wyjazdach na kręgle,

− wycieczkach rowerowych po okolicy,
− wyjazdach na łyżwy,
− różnych zabawach i zawodach sportowych na boisku przy domu dziecka i na ” Orliku”.
Dzieci (4 osoby) wraz z wychowawcą brały udział w zawodach placówek korczakowskich
w pływaniu organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu.
W ciągu roku szkolnego wszystkie dzieci wyjeżdżały na liczne wycieczki szkolne do kina, do teatru
i w inne miejsca zapewniające im wszechstronny rozwój kulturalny i społeczny oraz poznawanie bliższej
i dalszej okolicy. Brały udział w zgrupowaniach karate oraz jeden wychowanek- kilkukrotnie w ciągu roku
w zgrupowaniach sportowych i zawodach judo. Prawie każdy weekend ciekawie i aktywnie spędzały czas
wolny. W lutym jeździły na zajęcia do MODN w Opolu. Uczestniczyły z zajęciach w Państwowej Straży
Pożarnej. Starsi wychowankowie wraz z dyrektorem oraz pedagogiem poznawały swoje przyszłe szkoły
i uczestniczyli w dniach otwartych.
W czasie wakacji wiele dzieci było na koloniach. Dwoje uczestniczyło w obozach piłkarskich
i letnich zgrupowaniach judo – (jeden wychowanek).
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Dzieci brały udział w całorocznych i sezonowych imprezach (ogniskach, grillach, urodzinach
wychowanków w ogrodzie, całorocznej pielęgnacja przydomowego ogrodu, w tym ogrodu warzyw
i owoców).
W placówce działał (działa od kilku lat i nadal) samorząd dziecięcy (w jego skład wchodzą wszyscy
wychowankowie). Podczas zebrań samorządu dziecięcego poruszano i analizowano bieżące problemy.
Prowadzono skrzynki: pozdrowień i życzliwości, skarg i pochwał, zaufania. Zawsze był także czas
i sposobność na indywidualne spotkania z dziećmi – według potrzeb.
Dyrektor oraz inni pracownicy pedagogiczni poszukują dla dzieci ciekawych form spędzania czasu
wolnego w celu wszechstronnego rozwoju poznawczego i społecznego biorąc pod uwagę ich potrzeby oraz
możliwości rozwojowe. Siedmiu wychowanków posiada orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
o niepełnosprawności w stopniu lekkim (5 wychowanków) i umiarkowanym (2 wychowanków).
W placówce prowadzone są różne działania w ramach "Programu profilaktycznego w Domu Dziecka
im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim na lata 2014-2019 z zakresu przemocy w rodzinie obejmujący
promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych
przemocą" polegające na:
− systematycznym udziale wychowanków w zajęciach sportowych celem eliminacji zachowań
agresywnych, tj. treningi piłki nożnej, wyjazdy na basen,
− respektowaniu uzgodnionego z dziećmi, stosowany od kilku lat motywacyjny system
kieszonkowego. Prowadzenie karty „plusów i minusów”, nagradzanie wychowanków o największej
liczbie plusów (codziennie).
− kontynuowanie przestrzegania zasad „kodeksu złości”, sposobów radzenia sobie ze złymi emocjami,
− systematyczne spotkania z kuratorami sądów rodzinnych, wspólne poszukiwanie rozwiązań
w trudnych sytuacjach.
Cyklicznie przeprowadzano rozmowy i pogadanki z dziećmi na temat braku akceptacji dla
przemocy, szacunku w stosunku do ludzi i wobec zwierząt, poszanowania własności prywatnej i wspólnej.
Sukcesywnie przeprowadza się spotkania i pogadanki na temat zdrowia i zachowań prozdrowotnych
i profilaktyki przypadkowych zachowań seksualnych z przedstawicielem Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Opolu.
Ustawicznie podejmuje się działania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci w celu przygotowania
ich do samodzielności, w tym: poszukiwanie mieszkań dla pełnoletnich wychowanków, pomoc
w remontowaniu posiadanych przez nich lokali.
Ustawicznie wspiera się wychowanków w trafnym wyborze zawodu oraz w kontynuowaniu nauki.
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II. Rodzinna piecza zastępcza
1) Wspieranie rodziny, realizowane przez powiat jest prowadzone w formie:
a) poradnictwa rodzinnego;
b) terapii rodzinnej, rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne,
mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań;
c) pracy socjalnej;
d) zapewnienie dziecku opieki i wychowania poza rodziną.
2) Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności poprzez działania:
a) specjalistów, przygotowanych do pracy z rodziną;
b) placówek opiekuńczo-wychowawczych;
c) zawodowych rodzin zastępczych;
d) koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
3) Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się
wsparcie, które polega w szczególności na:
a) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
b) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo − wychowawczych rodziny;
c) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
d) pomocy w integracji rodziny;
e) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
W 2019 r. na terenie Powiatu Opolskiego funkcjonowało 116 rodzin zastępczych, w których
przebywało 160 dzieci, w tym:
1) 71 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, które obejmowały opieką 97 dzieci,
2) 40 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, które obejmowały opieką 50 dzieci,
3) 3 rodziny zastępcze zawodowe, które obejmowały opieką 13 dzieci, (w tym rodzina zastępcza
zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 1 dziecko, rodzina zastępcza zawodowa
specjalistyczna 3 dzieci).
W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadziło ścisłą współpracę
z kuratorami sądowymi, wychowawcami placówek, pedagogami szkolnymi, środowiskiem lokalnym,
organizacjami pozarządowymi, ośrodkami adopcyjnymi, jak również z innymi jednostkami pomocy
społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zaobserwowano, że w 2019 roku problem dzieci
wymagających umieszczenia w pieczy zastępczej narasta. W dalszym ciągu przeważa liczba rodzin
zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, która nie radzi sobie w wypełnianiu zadań opieki i wychowania.
Zbyt mała liczba niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych spowodowała konieczność
kontynuowania kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego.
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Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci przyznano pomoc na
łączną kwotę 941.386,00 zł
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu pracowali z rodzinami w celu
przezwyciężenia trudnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, jak również życiowej, której nie były w stanie
samodzielnie przezwyciężyć. Dzięki ich działaniom poprawie uległy relacje rodziców zastępczych z dziećmi
przebywającymi w tych rodzinach.
W zakresie wspierania osób i rodzin zagrożonych zjawiskami patologii społecznej Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 roku rozwijało system środowiskowej opieki nad dziećmi i młodzieżą
w formie specjalistycznego poradnictwa (socjalne, pedagogiczne, psychologiczne).
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych zapewniono
wsparcie, polegające w szczególności na:
1)

wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,

2)

rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,

3)

podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

4)

pomocy w integracji rodziny,

5)

przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

3. Efekty pracy koordynatorów pieczy zastępczej w roku 2019
W

wyniku

pracy

z

rodzinami

zastępczymi

w

ramach

realizacji

zadań

wynikających

z pieczy zastępczej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osiągnięto następujące efekty:
1) koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wykonywali pracę na rzecz 114 rodzin zastępczych;
w 2019 roku w rodzinnej pieczy zastępczej wychowywało się 160 dzieci;
2) wszystkim dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych, objętych wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej, opracowano plan pomocy dziecku;
3) podejmowanie i kontynuowanie przez rodziny zastępcze współpracy ze specjalistami, tj.
psychologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień, poradnią psychologiczno − pedagogiczną,
specjalistami z zakresu medycyny (psychiatra), przekładające się na pozytywne funkcjonowanie
rodziny i umieszczonych w niej dzieci;
4) stworzenie

rodzinom

zastępczym

odpowiednich

warunków

do

spotkań

dzieci

z rodzicami biologicznymi;
5) odbycie 490 wizyt w domach rodzin zastępczych,
6) uczestnictwo w 243 komisjach dot. Oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz
sporządzenie i przekazanie 243 ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz
przekazanie ich do wł. sądu rodzinnego;
7) sporządzenie 230 planów pomocy dziecku ich ewaluacji lub modyfikacji;
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8) uczestnictwo w 43 komisjach dot. Oceny funkcjonowania rodziny zastępczej;
9) sporządzenie 39 ocen funkcjonowania rodziny zastępczej;
10) objęcie 80 wychowanków procesem usamodzielnienia;
11) sporządzenie 15 indywidualnych programów usamodzielnienia;
12) sporządzenie 19 pozwów o alimenty;
13) sporządzenie 28 diagnoz psychofizycznych dzieci;
14) złożenie do sądu rodzinnego 13 wniosków o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci;
15) zgłoszenie 6 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego przy Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu;
16) podjęcie działań na rzecz integracji rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających poprzez
zorganizowanie 2 wyjazdów do Jury Krakowsko – Częstochowskiej. W wycieczce wzięły udział
łącznie 90 osób (dorośli i dzieci). Wyjazd miał na celu wskazanie alternatywnych form spędzania
czasu wolnego wraz z dziećmi oraz integrację środowisk rodzicielstwa zastępczego oraz dzieci
pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
17) zorganizowanie dla dzieci pomocy wolontariuszy;
18) podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo m.in. w szkoleniu zorganizowanym
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie
„Centrum”;
19) uczestnictwo w wyjeździe szkoleniowo - integracyjnym w Kroczycach w ramach projektu „Bliżej
rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”;
20) uczestnictwo w bezpłatnym wypoczynku letnim w Podgórzynie, zorganizowanym przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu;
21) współpraca z

organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacją „Bądź Dobroczyńcą”), Opolskim

Centrum Demokracji Lokalnej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ośrodkami
pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, placówkami oświatowymi, poradniami psychologiczno pedagogicznymi;
22) redagowanie i dystrybuowanie materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze;
23) aktywne uczestnictwo w akcjach i eventach na rzecz rodzicielstwa zastępczego (m.in. Dzień
Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego).
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4. Dane statystyczne – rodzinna piecza zastępcza
Tabela. Liczba dzieci z Powiatu Opolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w 2019
roku
Lp. Powiat
Rodzina
Rodzina
Rodzina
Rodzinny
Ogółem
zastępcza
zastępcza
zastępcza
Dom
spokrewniona
niezawodowa
zawodowa
Dziecka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brzeg
3
Namysłów
0
Bełchatów
0
Kluczbork
1
Katowice
1
Lubliniec
0
Krapkowice
0
Kędzierzyn
0
Koźle
9.
Nowy Sącz
0
10.
Nysa
1
11.
Olesno
1
12.
Opole
7
13.
Prudnik
0
14.
Ostrzeszów
0
15.
Ogółem
11
Wydatki związane z porozumieniami
zawartymi z innym powiatami (rodziny
zastępcze)

0
1
4
1
0
1
2
0

0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
0
5
4
1
16

0
0
0
1
0
0
2
394.278,63 zł

0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
4
2
1
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
13
4
1
29

Tabela. Liczba dzieci z Powiatu Opolskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych
powiatów w 2019 roku
Powiat
Liczba dzieci
Namysłów
3
Ogółem:
3
Wydatki związane z porozumieniami zawartymi z 152.197,08 zł
innymi powiatami (placówki opiekuńczo –
wychowawcze)
Tabela. Liczba dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych
roku
Lp. Powiat
Rodzina
Rodzina
zastępcza
zastępcza
spokrewniona
niezawodowa
1.
Brzeg
4
2
2.
Będzin
2
0
3.
Bytom
0
1
4.
Kluczbork
0
1
5.
Krapkowice
0
1
6.
Kędzierzyn - Koźle
0
0
7.
Kamienna Góra
0
1
8.
Kętrzyn
0
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kłodzko
Katowice
Łomża
Mysłowice
Namysłów
Olesno
Opole
Prudnik

3
0
0
1
0
2
10
0

0
0
1
0
2
0
3
2

na terenie Powiatu Opolskiego w 2019
Rodzina
zastępcza
zawodowa
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

Ogółem

6
2
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
2
2
14
2
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17.
18.

Wałbrzych
Wrocław
Ogółem

1
0
23

0
1
16

0
0
5

1
1
44

Tabela. Liczba dzieci z Powiatu Opolskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, prowadzonych
przez Powiat Opolski w 2019 roku
Lp. Placówka opiekuńczo - wychowawcza
Liczba dzieci
1.
Dom Dziecka w Turawie
16
2.
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim
17
3.
„Dom Dziecka w Chmielowicach” w Opolu
26
Tabela. Liczba dzieci z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu
Opolskiego w 2019 roku
Lp.
Powiat
Liczba dzieci
1.
Opole
4
2.
Namysłów
2
Ogółem
6

Tabela. Liczba rodzin zastępczych, z którymi współpracowali koordynatorzy rodzinnej pieczy
dzień 31.12.2019 roku
Liczba
rodzin Liczba
rodzin Liczba
rodzin Liczba
rodzin
zastępczych
zastępczych
zastępczych
zastępczych
spokrewnionych
niezawodowych
zawodowych
specjalistycznych
71
40
3
2

zastępczej – wg stanu na
Liczba
rodzin
zastępczych
ogółem
114

Tabela. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, objętych opieką koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej
Liczba dzieci
Liczba dzieci
Liczba dzieci
Liczba dzieci
Liczba dzieci
Liczba dzieci
Ogółem
umieszczonych
umieszczonych umieszczonych
umieszczonych
umieszczonych w umieszczonych
w rodzinach
w rodzinach
w rodzinach
w rodzinie
rodzinach
w rodzinnych
zastępczych
zastępczych
zastępczych
zastępczej
zastępczych
domach
spokrewnionych niezawodowych
zawodowych
pełniącej funkcję
zawodowych
dziecka
pogotowia
specjalistycznych
rodzinnego
97

50

13

1

3

0

160

Tabela. Współpraca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z rodzinami zastępczymi
LICZBA
WIZYT W
DOMACH
RODZIN
ZASTĘPCZY
CH

LICZBA
KOMISJI DOT.
OCENY
SYTUACJI
DZIECKA
UMIESZCZONE
GO W PIECZY
ZASTĘPCZEJ

490

243

LICZBA
SPORZĄDZONY
CH I
PRZEKAZANYC
H DO SĄDU
OCEN
SYTUACJI
DZIECKA
UMIESZCZONE
GO WPIECZY
ZASTĘPCZEJ
243

LICZBA
SPORZĄDZONYCH
PLANÓW
POMOCYDZIECKU,
MODYFIKACJI/EWALU
ACJI PLANÓW
POMOCY DZIECKU

LICZBA KOMISJI
DOT.OCENY
FUNKCJONOWA
NIA RODZINY
ZASTĘPCZEJ

LICZBA
SPORZĄDZONYC
H NYCH OCEN
FUNKCJONOWA
NIA RODZINY
ZASTĘPCZEJ

230

43

39

186

Tabela. Uczestnictwo koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy
zastępczej
Liczba wychowanków objętych
Liczba sporządzanych indywidualnych
Liczba wskazań opiekuna procesu
procesem usamodzielnienia
programów usamodzielnienia
usamodzielnienia
80
15
15
Tabela. Uczestnictwo koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Liczba pozwów o
alimenty
sporządzonych do
Sądu

Liczba rodzin
zastępczych
skierowanych
na mediacje

19

IV.

Liczba
sporządzonych
diagnoz
psychofizycznych
dziecka

0

28

Liczba
wniosków o
uregulowanie
sytuacji
prawnej

13

Liczba dzieci
z
uregulowaną
sytuacją
prawną
zgłoszonych
do Ośrodka
Adopcyjnego
6

Liczba sporządzonych
opinii dot. Zasadności
przysposobienia dziecka

6

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w 2019 roku

1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując
własne zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej.
Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi
oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy
społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
a) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
c) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.
1. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
a) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń;
b) pracy socjalnej;
c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

187

d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji
zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
e) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
f) wsparciu osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzeniu −
w

miarę

możliwości

do

ich

życiowego

usamodzielniania

i

umożliwienie

im

życia

w warunkach odpowiadających godności człowieka;
g) zapewnieniu dochodu na poziomie interwencji socjalnej − dla osób nie posiadających dochodu lub o
niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;
h) zapewnieniu dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom
o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
i) zapewnieniu profesjonalnej pomocy rodzinom, dotkniętym skutkami patologii społecznej,
w tym przemocą w rodzinie;
j) integracji ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;
k) stworzeniu sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
2. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, w 2019 roku realizował zdania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
1) opracowanie i realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami;
2) specjalistyczne poradnictwo;
3) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich,
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
4) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób;
5) prowadzenie

mieszkań

chronionych

dla

osób

z

terenu

więcej

niż

jednej

gminy;

6) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
7) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu;
8) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb
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V. Karta Polaka
Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz.
1598) osobom posiadającym Kartę Polaka i ubiegającym się o pobyt stały na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej

przysługuje

świadczenie

pieniężne

przeznaczone

na

częściowe

pokrycie

kosztów

zagospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy. Na podstawie decyzji administracyjnych
Wojewody Opolskiego, PCPR w Opolu wypłacił świadczenia pieniężne dla osób posiadających Kartę
Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej. Taką pomoc otrzymały 3 osoby na łączną kwotę
20.790,00 zł, sfinansowaną w całości ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.
6.2. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie jest domem stałego pobytu, o dwóch profilach,
przeznaczonym dla 223 mieszkańców, w tym :
w części dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

- 164 osób,

w części dla osób przewlekle somatycznie chorych

- 59 osób.

Na dzień 31.12.2019 roku liczba mieszkańców w poszczególnych profilach wynosiła odpowiednio
149 i 47 osób. W 2019 r. do dwóch profili przyjęto łącznie 36 nowych mieszkańców.
W 2019 r. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie realizował z powodzeniem wszystkie zadania
określone w statucie jednostki.
Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy Dom Pomocy Społecznej zapewniał mieszkańcom
całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pracowników, utrzymując wskaźnik zatrudnienia na
wymaganym przepisami prawa, poziomie 0,5 pracownika na 1 mieszkańca.
W roku 2019 w miarę posiadanych środków odnowiono 15 pomieszczeń mieszkalnych i biurowych,
w

24

pomieszczeniach

wymieniono

zniszczoną

wykładzinę

podłogową,

część

zniszczonego

i wyeksploatowanego umeblowania. W celu poprawienia komfortu życia mieszkańców obłożnie chorych
(leżących) zakupiono kolejną partię pięciu nowoczesnych łóżek rehabilitacyjnych, oddano do użytkowania
nową część Domu przeznaczoną dla 12 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje własnym
pokojem dziennego pobytu, kuchenką, w której mieszkańcy mogą samodzielnie przygotowywać sobie
posiłki uzupełniające oraz gabinetem rehabilitacyjnym.
Rok 2019 był kolejnym etapem rozpoczętych w 2018 r. zmian w kierunku zapewnienia
mieszkańcom Domu szerszej i bogatszej oferty usług w zakresie rozwoju aktywności poprzez zajęcia
terapeutyczne. Na koniec 2019 roku oprócz działającej od dawna pracowni terapii zajęciowej dla
najsprawniejszych mieszkańców, na każdym z

sześciu zespołów

terapeutycznych zatrudniono

wykwalifikowanych terapeutów i tym samym objęto terapią społeczną wszystkich mieszkańców domu.
W grudniu została wykonana i oddana do dyspozycji terapeutów i mieszkańców Sala doświadczania świata,
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co pozwoliło rozszerzyć ofertę terapeutyczną o metodę SMOEZELEN. Dom Pomocy Społecznej
w Prószkowie

jako jedyny w województwie opolskim dysponuje takim narzędziem terapeutycznym.

Eksperymentalnie, z bardzo pozytywnym efektem, wprowadzono również zajęcia z dogoterapii.
Ponadto w ramach terapii społecznej pracownicy DPS w Prószkowie organizowali szereg imprez
o

charakterze

integracyjnym,

artystycznym,

kulturalno-oświatowym,

rekreacyjno-sportowym

i krajoznawczym. Najważniejsze z nich to wyjazd na trzydniową wycieczkę w okolice Śląska
Cieszyńskiego, wyjazd do Wrocławia, spotkanie integracyjne z rodzinami mieszkańców, udział w Dniach
Osób Niepełnosprawnych w Opolu, wycieczki krajoznawcze do Kudowy Zdroju, Jarnołtówka, na Kopę
Biskupią, do Częstochowy do klasztoru na Jasnej Górze, czy też dwumecz w hokeju na trawie
z reprezentacją DPS Radawie. W imprezach tych wzięło udział ponad 60% mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Prószkowie.
W pełni zapewniano mieszkańcom DPS dostęp do rehabilitacji leczniczej przez profesjonalnych
rehabilitantów w istniejących trzech gabinetach rehabilitacyjnych. W ramach usprawniania mieszkańców
zapewniono mieszkańcom Domu treningi tenisa ziemnego oraz zajęcia z jogi.
Dom umożliwił swoim mieszkańcom pełny dostęp do przysługującej im podstawowej opieki
zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej, w tym opieki psychiatrycznej.
Mieszkańcom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich dyrekcja DPS
w Prószkowie zapewniła stały i systematyczny dostęp do nowoczesnego sprzętu w ramach ich uprawnień
finansowanych przez NFZ.
W celu uzupełnienia medycznej opieki pielęgniarskiej, nawiązano bardzo dobrą współpracę
z pielęgniarką środowiskową POZ, która oprócz czynności pielęgniarskich zajmuje się szeroko pojętą
profilaktyką i promocją zdrowia wśród mieszkańców.
W 2019 r. swoją działalność kontynuował, utworzony w styczniu 2017 roku i funkcjonujący
w strukturze DPS, dom dziennego pobytu do którego uczęszcza 9 osób.
W minionym roku DPS w Prószkowie na bieżąco realizował zadania zlecane do realizacji przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. W szczególności były to decyzje o przyjęciu nowych
mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Łącznie PCPR przekazał do realizacji 55 decyzji
o umieszczeniu, z czego zrealizowano - 36 i nie zrealizowano – 19.
Głównymi powodami niezrealizowania decyzji był brak miejsca (w określonym czasie), przesunięcie
terminu przyjęcia na prośbę zainteresowanego, czy też wcześniejszy zgon ubiegającego się o przyjęcie.
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VII. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(dalej: u.n.p.p.), funkcjonuje system darmowych porad prawnych. Lokalizacja punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie powiatu opolskiego w 2019 r. uzgodniona została z wszystkimi burmistrzami
i wójtami z terenu powiatu opolskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone było osobiście przez
adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez
aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Porad obywatelskich udzielały osoby, które uzyskały
zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa
obywatelskiego. Dwa punkty powierzone zostały organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym
konkursie ofert, natomiast trzy punkty prowadzone były przez radców prawnych i adwokatów wskazanych
przez dziekanów właściwych izb.
Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisemnego oświadczenia osobie udzielającej porady.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała:
◼

poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

◼

wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub

◼

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

◼

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z
urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego

lub

rzecznika

patentowego

w postępowaniu

sądowo-administracyjnym

oraz

poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy
na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu
problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.
Uprawnieni mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń
społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
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W 2019 r. z porad prawnych skorzystało łącznie 685 osób uprawnionych w podziale na następujące
dziedziny prawa:
Wykres. Liczba osób której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna w podziale na dziedziny prawa.

Źródło: opracowanie własne
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VIII. RZECZNIK PRAW KONSUMENTA
Właściwość miejscową Rzecznika obejmuje obszar powiatu opolskiego.

7.1. Struktura biura Rzecznika, stan kadrowy.
W roku 2019 funkcję Rzecznika

Konsumentów Powiatu Opolskiego pełnił Bartosz Gierłach

w wymiarze 1/2 etatu, 2 dni w tygodniu po 4 godziny, przyjmując osobiście mieszkańców powiatu
opolskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, natomiast pozostały czas pracy wykorzystywany
był na prace biurową, w tym przygotowywanie pism, wezwań, interwencji.
7.2. Realizacja zadań rzecznika konsumentów
1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony
interesów konsumentów.
W sprawach związanych z ochroną praw i interesów konsumentów, w granicach legitymacji
wynikającej z ww. ustawy, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Opolskiego przyjmował
konsumentów osobiście, udzielał porad telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Potencjalna sfera działań jest ogromna. Istotnym elementem jaki nakłada na rzecznika ustawa to fakt,
że poradnictwo niezależnie w jakiej jest formie, musi być bezpłatne. Forma udzielanej porady może być
bezpośrednia to jest w biurze rzecznika albo też może być pośrednia i mieć charakter porady telefonicznej
lub emailowej. Na terenie powiatu opolskiego problematyka konsumencka w 2019 roku najczęściej
związana była z branżą odzieżową i obuwniczą, armatur, urządzeń usług telekomunikacyjnych, w tym
umów zawieranych na odległość. Poniżej krótkie omówienie tych tematyk:
1. Branża odzieżowa, obuwnicza, armatur i urządzeń – obserwuje się dalszy wzrost ilości skarg w tym
segmencie rynku spowodowany przede wszystkim pojawieniem się w sprzedaży dużej ilości taniego
towaru z krajów azjatyckich nie zawsze dobrej jakości. Konsumenci kierując się ceną nie zwracają
uwagi na jakość wyrobu. Zdarzają się przypadki podrabiania marek znanych firm. Podczas
użytkowania okazuje się, że towar nie spełnia oczekiwań ze strony klienta w związku z czym
dochodzi on swoich praw z tytułu niezgodności z umową,
2. Umowy zawierane na odległość w tym przez Internet oraz poza lokalem – wskaźnik skarg na tego
rodzaju usługi od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Wpływ na taki stan rzeczy ma fakt
rozszerzenia możliwości korzystania z tej formy zakupów. Niestety konsumenci nie czytają
dokładnie informacji handlowych, nie zapoznają się z załączonymi regulaminami i w konsekwencji
mają kłopoty w dochodzeniu swoich roszczeń. Często też nie korzystają z ustawowego uprawnienia
odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni, co w dużym stopniu utrudnia w konsekwencji proces
dochodzenia roszczeń.
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3. Usługi telekomunikacyjne – wskaźnik skarg na tego rodzaju usługi od kilku lat utrzymuje się na
wysokim poziomie. Wpływ na taki stan rzeczy ma w większości przypadków podpisywanie przez
konsumentów tzw. umów lojalnościowych bez zapoznania się z ich treścią, w szczególności
zawartych na odległość albo poza lokalem oraz opłat związanych z tzw. premium-paid oraz
z braniem przez konsumentów udziałów w konkursach bez dokładnego zapoznania się przez nich
\z jego zasadami/regulaminem. Konsumenci skarżyli się często, że np. zostali wprowadzeni w błąd
przez operatora, a dotyczyło to najczęściej przedsiębiorstw pod firmami PTSA we Wrocławiu,
Telefonia Polska Razem, Telekomunikacja Novum, Telekomunikacja dla domu.

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich.
Oprócz formy wystąpień pisemnych, podejmowano interwencje, czy też negocjacje w sprawie polubownego
załatwienia skargi poprzez formę uzgodnień telefonicznych, osobistych spotkań czy rozmów
z przedsiębiorcami. Wzajemne wyjaśnienie sobie istniejących unormowań prawnych często rodzi skutek
uznania roszczeń konsumentów lub powoduje, że obie strony próbują ugodowo rozstrzygnąć istniejący
problem.
3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów.
W okresie sprawozdawczym do rzecznika nie zwrócił się żaden konsument w sprawie udzielenia
pomocy w dochodzeniu swoich roszczeń na drodze procesowej. Udzielono jedynie w kilku przypadkach
pomocy w wypełnieniu druku SP – sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz udzielono pomocy w skonstruowaniu
treści pozwu lub zawezwania do próby ugodowej.
Nadal obserwuje się niekorzystne zjawisko rezygnacji przez konsumentów z dochodzenia swoich
roszczeń na drodze sądowej, pomimo dużego prawdopodobieństwa korzystnego rozstrzygnięcia sprawy.
W dalszym ciągu postępowanie sądowe kojarzy się konsumentom z dużym ryzykiem i przewlekłością
postępowania. Konsumenci, którzy decydują się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego,
czynią to w sprawach o istotnej wartości przedmiotu sporu, korzystając przy tym z usług fachowym
pełnomocników procesowych.
4. Współdziałanie z Delegaturą Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej
oraz organizacjami konsumenckimi.
Na bieżąco przeanalizowano informacje z delegatur UOKiK w Katowicach, Poznaniu, Warszawie
i Bydgoszczy pod kątem przesyłania ewentualnych informacji w sprawach ochrony konsumentów. Również
na bieżąco był utrzymywany kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Opolu.
Inspekcja Handlowa załatwione skargi kierowała do rzecznika celem podjęcia przez niego próby
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rozstrzygnięcia sporu lub udzielenia pomocy stronie w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej.
Rzecznik regularnie, za pośrednictwem konsumentów, korzystał z usług rzeczoznawców działających przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu.
5. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Konsumenci trafiający do rzecznika mogą skorzystać z folderów i ulotek dotyczących tematyki
konsumenckiej. Brak środków nie pozwala na wprowadzenie innych form edukacji konsumenckiej. Na
bieżąco rzecznik współpracował z mediami oraz prasą w celu propagowania tematyki konsumenckiej przez
wywiady prasowe i radiowe.
6. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego.
W roku sprawozdawczym nie zgłoszono do rzecznika wniosku w sprawie zmiany przepisów prawa
miejscowego ani nie przedstawiono rzecznikowi do zaopiniowania projektu uchwały rady w tym zakresie.

7. Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych
1. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – nie występowano z wnioskiem do UOKiK o wszczęcie
postępowania antymonopolowego w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w tym zakresie
przez przedsiębiorcę. Również nie występowano z wnioskiem i nie wpłynęła żadna skarga w zakresie
tematyki reklamy uciążliwej, czy też sprzecznej z dobrymi obyczajami.
2. ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ustawa o prawach konsumenta – nie przyjęto skargi
dotyczącej tematu bezpieczeństwa produktu ani szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny.
3. klauzule niedozwolone – nie występowano do UOKiK w Warszawie ani do sądu w sprawie
zakwestionowania postanowienia umownego jako klauzuli niedozwolonej.
4. opiniowanie uchwał – żadna gmina z terenu powiatu nie wystąpiła o uzyskanie opinii rzecznika
związanej z opracowywanym projektem planu zagospodarowania przestrzennego ujmującego teren
przeznaczony pod budowę obiektu handlowego o powierzchni handlowej powyżej 1 000 m2, co może
wskazywać na fakt, że w planach tych nie przewiduje się terenów pod takie obiekty.
5. ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – nie organizowano i nie przygotowywano
takiego dochodzenia.
6. występowanie w sprawach o wykroczenie na szkodę konsumentów – nie dokonano zgłoszenia takiego
przypadku.
7. przedstawienie sądowi istotnego poglądu dla sprawy – nie przedstawiono sądowi takich opinii.
8. na bieżąco informowano konsumentów o możliwości zapisu na Sąd Polubowny /aktualnie
pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich/ przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej
w Opolu, gdzie postępowanie jest tańsze od postępowania sądowego.
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IX. DROGI PUBLICZNE
9.1. STAN EWIDENCYJNY DRÓG POWIATOWYCH
Łączna długość dróg powiatowych, wynosi 540,223 km, w tym:
•
•

dróg zamiejskich
dróg miejskich

526,204 km
14,019 km

o nawierzchni : twardej
gruntowej Długości dróg
się następująco:
−
−
−

Ozimek
Niemodlin
Prószków

powiatowych

500,116 km
40,107 km
położonych

w

granicach

administracyjnych

miast

przedstawiają

4,01 km
8,05 km
1,959 km

W powiecie opolskim jest 105 dróg powiatowych numerowanych.
W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych
i 469 sztuk przepustów.
Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski
w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. Pozostałe drogi utrzymywane
są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2019 zaplanowano kwotę 16.051.256,85 zł, a wydatkowano
14.555.614,88 zł, z czego:
• 209.999.78 zł stanowiły dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień, w tym:
I.
II.

Gminie Ozimek – 80.000,00 zł
Gminie Niemodlin – 129.999.78,00 zł

• 67.176,00 zł dotacje celowe przekazane Gminie Murów na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów),
• 56.300,00 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane od Gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na
podstawie porozumień, w tym:
I.
II.

Gminie Turawa – 6.300,00 zł
Gminie Niemodlin – 50.000,00 zł

• 218.388,50 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
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• 1.448.834,60 zł stanowiły środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane
z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych – w ramach środków z Funduszu Dróg
Samorządowych,
• 320.260,79 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
9.2. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZAKUPY MATERIAŁÓW DO
BIEŻĄCEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, REMONTÓW DRÓG ORAZ INWESTYCJI
I. ZAKUP MATERIAŁÓW do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa
na zimno i gorąco, znaki drogowe + mat. kamienne): 393.799,18 zł
II. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zrealizowanych w ramach zleceń zewnętrznych
1. Remonty dróg wraz z opracowaniami dokumentacji: 3.788.607,29 (przy wsparciu finansowym Gmin
w formie dotacji celowej na ogólną kwotę 56.300,00 zł)
w tym:
a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (7.404,90 m2):

169.140,42 zł
2.513.952,15 zł

b) odnowy nawierzchni (13.868 mb/ 64.943,41 m2):

358.345,18 zł

c) remonty chodników (920 mb/ 1.353,70 m2):
d) remonty dróg o nawierzchni gruntowo-tłuczniowych

514.140,70 zł

i przebudowy skrzyżowań (3.117 mb/15.310,42 m2):

116.235,00 zł

e) mikrodywaniki na zimno (1.220 mb/6.000,00 m2):

70.668,84 zł

f) opracowanie dokumentacji drogowych :
2. Remonty obiektów mostowych wraz z opracowaniami dokumentacji:

114.792,65 zł

a) remonty obiektów mostowych:

88.507,55 zł

b) opracowanie dokumentacji mostowych:

26.285,10 zł

III. ROBOTY

WYKONANE

W

RAMACH

BIEŻĄCEGO

I OBIEKTÓW MOSTOWYCH:

UTRZYMANIA

DRÓG

846.805,40 zł w tym:

1. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg:
a) oznakowanie poziome (5.660,94 m2):
b) wycinka drzew + nasadzenia (340 szt.):
c) pielęgnacja drzew (567 szt.):

54.762,65 zł
102.650,76 zł
47.061,00 zł
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d) wycinka krzaków (40.000,00 m2):

82.620,00 zł

e) koszenie poboczy (1.142.600,00 m2):

74.040,48 zł

f) zrąbkowanie gałęzi i krzaków (940 mp):

69.876,00 zł

g) wykonanie opinii dendrologicznej drzew w pasie DP Nr 1717 O
6.200,00 zł

oraz DP Nr 1515 O w m. Lipno
h) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych, regulacja kratek,
przebudowa i budowa studzienek ściekowych, udrożnienie

92.149,20 zł

kanalizacji deszczowej, likwidacja zastoisk wodnych:
i) wykonanie przejścia dla pieszych z aktywnymi znakami D-6 (1 kpl.):

11.635,80 zł

j) oznakowanie przystanków autobusowych (100 szt.)

43.911,00 zł

k) montaż progów zwalniających + oznakowanie pionowe – 2 zadania

20.024,40 zł

l) ścinka poboczy (9.999,00 m2):

47.226,59 zł

m) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg:

194.647,52 zł

2. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych: 156.953,18 zł
IV. ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG:
661.447,97 zł
1. Usługi (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi):

587.597,45 zł

2. Transport materiałów do akcji zima:

26.265,78 zł

3. Dzierżawa pomieszczeń do akcji zima:

47.584,74 zł

V. WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI na ogólną kwotę:

4.720.919,91 zł

w tym:
Wartość inwestycji
L.p.

Nazwa zadania

Ogółem

1.

Kanalizacja deszczowa w ul. Opolskiej – droga
Nr 1763 O i ul Lipowej – droga Nr 1755 O
w Osinach I etap

225.593,20

2.

Budowa kanalizacji deszczowej wciągu drogi powiatowej
Nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów X etap

424.540,06

3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice –
Prószków w m. Domecko na długości 610 m –
opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

0,00

Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej
Nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień
w km 6+188 w m. Turawa – opracowanie projektu
budowlano - wykonawczego

0,00

4.

w tym inne źródła
finansowania

100.000,00
Gmina Łubniany
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5.

6.

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1727 O
Łubniany – Kolanowice – opracowanie projektu
budowlano - wykonawczego

53.628,00*

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica
Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice
ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – II etap

2.415.232,55

7.

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O
w m. Krasiejów ul. Spóracka

8.

Remont – odtworzenie drogi powiatowej Nr 1513 O
Skarbiszowice – Tułowice od skrzyżowania
z
drogą powiatową Nr 1717 O do m. Tułowice –
opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze
powiatowej Nr 1507 O Magnuszowice – Grodków na
odcinku od km 0+000 do km 2+949 – opracowanie
projektu budowlano - wykonawczego
Budowa ścieżki pieszo -rowerowej w ciągu drogi
powiatowej Nr 1517 O na odcinku DK 46 – Osiedle 700lecia w m. Niemodlin – opracowanie Programu
Funkcjonalno - Użytkowego
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr 1716 O na odcinku od DW 415 do m. Zimnice Małe –
opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie
opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego
w Gminie Lewin Brzeski – wypłata odszkodowań za
przejęcie gruntów DP 1703 O i DP 1702 O – Gmina
Łubniany
Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji
deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O
Ozimek – Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska – IV
etap
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 O ul. Opolskiej
(budowa chodnika ) w m. Węgry na odc. od przedszkola
do ul. Kotorskiej – II etap
Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg
powiatowych Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski,
1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O
Magnuszowice – Magnuszowiczki w m. Magnuszowice
II etap
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Polska Nowa Wieś – od skrzyżowania z DW 429 do
końca
przebiegu
(przejazd
kolejowy)
w m. Polska Nowa Wieś
Razem

663.673,85

1.146.266,25
FDS
100.000,00
Gmina Popielów
302.568,35
FDS

71.210,85

72.078,00

34.440,00

36.777,00**

723.746,40

18.388,50
Gmina Prószków
320.260,79
UE
403.485,61
Gmina Łubniany

0,00

0,00

0,00

0,00

4.720.919,91

2.390.969,50

*w tym wydatki niewygasające 10.725,60 zł
**w tym wydatki niewygasające 18.388,50 zł
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Roboty wykonane siłami własnymi:
1) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego

614,00 szt.

2) ustawianie/wymiana słupków prowadzących

124,00 szt.

3) demontaż znaków

103,00 szt.

4) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym

217,42 t

5) koszenie pasa drogowego
6) wycinka krzaków
7) wykonanie przecinek na poboczach

67.239,00 m2
202.520,00 m2
1.158,00 szt.

8) pionowanie znaków

582,00 szt.

9) mycie znaków

110,00 szt.

10) pielęgnacja zadrzewienia

176,00 szt.

11) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej

259,30 t

12) profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowej
13) czyszczenie obiektów mostowych
14) sprzątanie pasa drogowego
15) naprawa chodników
16) naprawa studzienek ściekowych i rewizyjnych

80,00 m2
108,00 szt.
21.453,00 m2
50,25 m2
8,00 szt.

17) czyszczenie ścieków prefabrykowanych

340,00 mb

18) remont masą na zimno

196,78 t

19) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym
20) wycinka odrostów przy drzewach
21) czyszczenie studzienek

9.923,00 m2
1.107,50 szt.
59,00 szt.

22) remont masą na gorąco

138,40 t

23) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi

693,00 mp

24) ustawianie i wymiana luster drogowych
25) porządkowanie zewnętrzne przepustów (wykaszanie traw)
26) naprawa skarpy rowu
27) cięcie i sprzątanie wiatrołomów
28) usuwanie wiatrołomów
29) plantowanie poboczy
30) ścinanie poboczy
31) udrożnienie przepustu
32) ustawianie zasłon przeciwśnieżnych
33) ustawianie / zdejmowanie siatki przeciwśnieżnej
34) wywóz worków z liśćmi

1,00 szt.
10.940,83 m2
6,50 m3
1.363,00 mp
273,00 szt.
2.680,00 m2
430,00 m2
36,00 mb
1.725,00 mb
10.567,00 mb
370,00 szt.
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35) uzupełnianie skarp ziemią

3,00 m2

36) zrąbkowanie gałęzi
37) zwalczanie śliskości na chodnikach

63,00 h
23.235,00 m2

38) posypywanie chodników na mostach

8,00 szt.

39) odśnieżanie chodników na obiektach mostowych
40) odśnieżanie chodników

39,00 szt.
15.500,00 m2

41) poprawianie siatek przeciwśnieżnych
42) demontaż zasłon przeciwśnieżnych

625,00 mb
2.730,00 mb

9.3. ZARZĄDZANIE RUCHEM NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Starosta
Opolski zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych powiatu
opolskiego.
Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzeniem, w celu szczegółowego rozpatrywania wniesionych opinii lub wątpliwości związanych ze
złożonymi projektami i wnioskami, Starosta Opolski powołał komisję ds. organizacji ruchu na drogach.
Komisja ta została powołana 30 grudnia 2003 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele: Starosty Opolskiego,
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz przedstawiciele Urzędów
Gmin powiatu opolskiego.
Organ zarządzający ruchem w szczególności:
1) rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmiany organizacji ruchu;
2) opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski
wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
3) zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu;
4) przekazuje zatwierdzone organizacje ruchu do realizacji;
5) przechowuje projekty organizacji ruchu i prowadzi ich ewidencję;
6) opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych;
7) prowadzi kontrole prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń
sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności
z zatwierdzoną organizacją ruchu;
8) współpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami
zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg
i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami.
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Starosta Opolski zarządza ruchem na drogach powiatowych, których długość wynosi 540.223 km
oraz na drogach gminnych wchodzących w skład powiatu opolskiego. Dla przykładu długość dróg
gminnych wynosi: Gmina Ozimek – ok. 100 km, Gmina Murów – ok. 47 km, Gmina Popielów – ok. 94 km,
Gmina Tarnów Opolski – ok. 37 km, Gmina Chrząstowice – ok. 61 km (nie określa się całkowitej długości
dróg gminnych ze względu na zmiany ich ilości w związku z ich nadawaniem, pozbawianiem statusu drogi
gminnej przez poszczególne rady gmin wchodzące w skład powiatu opolskiego).
W roku 2019 r. do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu, realizującego zadania
z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych wpłynęło do rozpatrzenia:
− 432

projektów

zmiany

organizacji

ruchu

(287

projektów

czasowej

organizacji

ruchu,

145 projektów stałej organizacji ruchu),
− 43 wnioski dotyczące zmiany w organizacji ruchu.
W ramach zarządzania ruchem odbyło się 47 posiedzeń komisji opiniującej złożone projekty zmian
oraz wnioski mieszkańców. W związku z tym, iż zmiany w organizacji ruchu mają szczególne znaczenie dla
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg komisja podejmuję decyzje w oparciu o ustalenia połączone
z wizją w terenie. W ten sposób dodatkowo komisja szczegółowo ma możliwość przeanalizowania
zaprojektowanych zmian w organizacji ruchu.
Niezależnie od ww. wizji w terenie, w każdym roku kalendarzowym co najmniej raz na 6 miesięcy
przeprowadzane są kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania
wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych drogach. W 2019 roku
przedmiotową kontrolę przeprowadzono w dniach 18, 26, 30 kwietnia, a także 16 i 23 października oraz
6, 20 i 27 listopada.
Dodatkowo, każdorazowo po zgłoszeniu wprowadzenia stałej organizacji ruchu przeprowadzona została
kontrola prawidłowości wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.
Poniżej przedstawiono wykres obrazujący przyrost liczby spraw realizowanych przez Wydział
Komunikacji w 2019 roku, związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
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X. BEZROBOCIE
Powiat Opolski realizuje zadania dotyczące zapobieganiu bezrobociu za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, który jest jednostką miasta Opola. Na podstawie porozumienia
obydwu samorządów obsługuje bezrobotnych zarówno mieszkańców Miasta Opola i Powiatu Opolskiego.
W związku z zawartym porozumieniem

dotacja przekazana przez Powiat Opolski na działalność

Powiatowego Urzędu Pacy w Opolu wyniosła w roku 2019 1.950.000 zł. Rok 2019 charakteryzował się
dalszym spadkiem poziomu bezrobocia. Na koniec 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu
zarejestrowanych było 4.156 osób bezrobotnych (2 230osób z Opola i 1 926 osób z powiatu opolskiego).
Oprócz osób bezrobotnych, na koniec grudnia 2019 r. w PUP w Opolu zarejestrowane były 133
osoby poszukujące pracy.
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2019 r. osiągnęła 5,5% dla powiatu opolskiego. Stopa
bezrobocia dla województwa opolskiego w analogicznym okresie wynosiła 5,8%, a dla kraju 5,2%.
W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy prowadził wiele form aktywizacji bezrobotnych oraz osób
poszukujących pracy, takich jak:

10.1. Szkolenia
Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym
umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy, przez
PUP w Opolu w roku 2019, realizowane były:
➢ w ramach szkoleń grupowych, organizowanych z inicjatywy urzędu,
➢ w ramach szkoleń indywidualnych organizowanych na wniosek bezrobotnego, jeżeli uzasadnił
on celowość wnioskowanego szkolenia, w tym w szczególności dla bezrobotnych posiadających
pisemną gwarancję zatrudnienia od przyszłego pracodawcy.
W ramach szkoleń grupowych w 2019 r. zrealizowane zostały dwa szkolenia, ogółem dla 230
bezrobotnych, w tym: kurs ABC przedsiębiorczości dla 170 bezrobotnych, którym przyznane zostały
jednorazowo środki FP na podjęcie działalności gospodarczej i kurs ABC przedsiębiorczości z elementami
doradztwa biznesowego dla 60 bezrobotnych - uczestników projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2,
realizowanego przez Miasto Opole/ Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO WO 2014-2020,
Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.
W ramach szkoleń indywidualnych, wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez
bezrobotnego złożyło w 2019 r. 136 bezrobotnych. 114 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.
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Skierowanych na szkolenie zostało 105 bezrobotnych, w tym 98 bezrobotnych w ramach RPO WO 20142020, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.
Wśród szkoleń realizowanych w trybie indywidualnym przeważały szkolenia z zakresu:
•

transportu: kursy prawa jazdy kat. C, C+E, D, świadectwa kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
przewozu materiałów niebezpiecznych, szkolenia okresowe;

•

branży budowlanej: kursy na operatorów koparek, operatorów podestów ruchomych
przejezdnych kat. I, operatorów walców drogowych;

•

wybranych metod spawalniczych;

•

zawodowe typu: księgowość, kadry i płace, treser psów, na opiekuna w żłobku lub klubie
dziecięcym, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kursy na operatorów maszyn
sterowanych numerycznie, tj. operator - programista CNC;

•

kosmetyczne: kursy stosowanych technik wykonywania, przedłużania i pielęgnacji rzęs.

Ogółem w 2019 r. na szkolenia skierowanych zostało 152 bezrobotnych z powiatu opolskiego.
Dodatkowo w roku 2019 r. wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez poszukującego
pracy, finansowane ze środków FP złożyła 1 osoba powyżej 45 roku życia z powiatu opolskiego, która
została skierowani na wnioskowane szkolenie.
Wszystkie szkolenia realizowane przez PUP w Opolu w 2019 r. zakończyły się do 31.12.2019 r.

10.2.Bony szkoleniowe
Bon szkoleniowy to jeden z instrumentów wspierających aktywizację bezrobotnych do 30 roku
życia. Wsparcie w postaci bonu szkoleniowego przyznawane jest na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia
w celu sfinansowania kosztów wybranego przez bezrobotnego szkolenia. Maksymalna wartość bonu wynosi
200% przeciętnego wynagrodzenia.
Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego złożyło w 2019 roku 59 bezrobotnych do 30 roku życia.
Pozytywnie rozpatrzone zostały 53 wnioski. Wydane zostały 53 bony szkoleniowe.
Na szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, realizowane w 2019 r. przez PUP w Opolu
w ramach bonów szkoleniowych skierowanych zostało 31 osób z powiatu opolskiego, miedzy innymi na
szkolenia z zakresu: kursy prawa jazdy kat. B+E, C, C+E, D, świadectwa kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej, instruktorów nauki jazdy, przewozu materiałów niebezpiecznych oraz wartości pieniężnych,
branży budowlanej: operatorzy sprzętu ciężkiego, wybranych metod spawalniczych, księgowości, kadry
i płace, opiekun/ka w żłobku lub klubie dziecięcym, szkolenia dla kosmetyczek. Do 31.12.2019 r. udział
w szkoleniach realizowanych w ramach bonów szkoleniowych zakończyło 49 bezrobotnych do 30 roku
życia.
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10.3. Studia podyplomowe
W

roku

2019,

wniosek

o

sfinansowanie

ze

środków

Funduszu

Pracy

kosztów

38 studiów podyplomowych złożyło 37 osób: 35 bezrobotnych i 2 osoby poszukujące pracy powyżej 45
roku życia.
Pozytywnie rozpatrzonych zostało 35 wniosków złożonych przez 34 osoby (1 bezrobotny
wnioskował o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych na dwóch różnych kierunkach,
realizowanych w różnym czasie). Umowę o sfinansowanie kosztów 35 studiów podyplomowych zawarto
ogółem z 34 osobami, w tym z: 32 bezrobotnymi, w tym 10 z powiatu opolskiego oraz 2 osobami
poszukującymi pracy powyżej 45 roku życia w tym 1 z powiatu opolskiego.
Do 31.12.2019 r. naukę w ramach studiów podyplomowych zakończyło 2 bezrobotnych, w tym
osoba, która otrzymała dofinansowanie na dwóch kierunkach.

10.4. Prace interwencyjne
Prace interwencyjne to jeden z instrumentów wspierających aktywizację bezrobotnych. Oznaczają
zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, który otrzymuje z urzędu pracy refundację części kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne jakie ponosi w związku z zatrudnieniem osoby
bezrobotnej.
W roku 2019 złożonych zostało przez 62 pracodawców, 71 wniosków o organizację 71 miejsc pracy
w ramach prac interwencyjnych. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 69 wniosków na 69 miejsc pracy.
W

okresie

sprawozdawczym

zawarte

zostały

z

pracodawcami

63

umowy

na

63 stanowiska pracy.
Ogółem zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych w roku 2019 podjęło 57 bezrobotnych: 28
osób z Opola i 29 osób z powiatu opolskiego.

10.5.Bony na zasiedlenie
Bon na zasiedlenie stanowi dla bezrobotnego do 30 roku życia gwarancję przyznania środków
finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
W roku 2019 wniosek przyznano 18 bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia
z powiatu opolskiego.

10.6. Bon zatrudnieniowy
Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urząd pracy
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przyznał bon. Celem tego instrumentu aktywizacyjnego jest zachęcenie bezrobotnych do 30 roku życia do
samodzielnego podejmowania działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia.
W roku 2019 wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego złożyło 50 bezrobotnych do 30 roku
życia. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
W związku z tym zawarto z pracodawcami 50 umów o refundację, w ramach których zatrudnienie
podjęło 50 bezrobotnych do 30 roku życia.

10.7. Roboty publiczne
Roboty publiczne to forma zatrudnienia bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych
przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe
statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki,
opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są
finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy
celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
W roku 2019 do PUP w Opolu wpłynęły, od 16 organizatorów robót publicznych, 54 wnioski
o organizację 76 miejsc pracy w ramach robót publicznych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
Pozytywnie rozpatrzone zostały 54 wnioski na 74 miejsca pracy.
Ostatecznie w 2019 roku realizacja robót publicznych przebiegała w oparciu o:
➢ 11 porozumień zawartych z Urzędem Miasta Opole w sprawie realizacji robót publicznych
w UM Opole i jednostkach podległych gminie Opole, łącznie na 12 miejsc pracy,
➢ 40 umów zawartych z pracodawcami – organizatorami robót publicznych, łącznie na 53 miejsca
pracy.
Łącznie w ramach zawartych w roku 2019 porozumień i umów, na 65 subsydiowanych miejscach
pracy zatrudnionych zostało 68 osób bezrobotnych, w tym 50 osób z powiatu opolskiego.
Najczęściej osoby podejmujące pracę w ramach robót publicznych zatrudniane były na stanowisku
robotnika gospodarczego, asystenta nauczyciela, pracownika biurowego, pomocy kuchennej, opiekuna osób
zależnych.
10.8. Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne oznaczają wykonywanie przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
korzystające

ze

świadczeń

pomocy

społecznej,

wskazane

przez

ośrodki

pomocy

społecznej

z poszczególnych gmin powiatu opolskiego i miasta Opola, prostych prace na rzecz społeczności lokalnej,
na terenie gminy w której mieszkają, nie więcej niż 10 godzin tygodniowo i nie więcej niż 40 w miesiącu.
W 2019 roku zawarto 12 porozumień z gminami – Dąbrowa, Prószków, Dobrzeń Wielki, Turawa,
Murów, Popielów, Komprachcice, Ozimek, Niemodlin, Łubniany, Tułowice, Dąbrowa (asystenci osób
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niepełnosprawnych) o organizację prac społecznie użytecznych oraz 1 porozumienie z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie w Opolu.
Do wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2019 skierowanych zostało ogółem 139 osób
bezrobotnych w tym 93 osoby z powiatu opolskiego, przy czym większość osób, które wykonywały prace
społecznie użyteczne w roku 2019 była kierowana do ich wykonywania w okresie sprawozdawczym
parokrotnie, stąd liczba skierowań, wydanych bezrobotnym, do wykonywania prac społecznie użytecznych
w 2019 wyniosła ogółem 680, w tym 498 skierowań dla bezrobotnych z powiatu opolskiego.
Do dnia 31.12.2019 roku wykonywanie prac społecznie użytecznych zakończyło 113 bezrobotnych,
26 osób przerwało udział w programie.

10.9. Staże
Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Z tego powodu ta
forma aktywizacji bezrobotnych budzi od lat największe zainteresowanie pracodawców, zarówno tych
z sektora publicznego jak i prywatnego.
W roku 2019 roku do PUP w Opolu wpłynęło od 622 organizatorów stażu 847 wniosków o zawarcie
umowy o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków Funduszu Pracy, dla 1 066 bezrobotnych.
Pozytywnie rozpatrzono 769 wniosków o organizację stażu dla 976 bezrobotnych. 64 wnioski zostały
rozpatrzone negatywnie, głównie z uwagi na brak ze strony organizatorów stażu deklaracji zatrudnienia
bezrobotnego po odbyciu stażu, posiadania doświadczenia zawodowego tożsamego z programem stażu
przez kandydatów wskazanych przez organizatora stażu lub uchybienia formalne we wnioskach.
14 wniosków pozostało bez rozpatrzenia z uwagi na fakt wycofania się organizatorów stażu się z deklaracji
zorganizowania stażu dla bezrobotnego. Do 31.12.2019 roku zawartych zostało 776 umów i 26 porozumień
z organizatorami stażu o organizacje stażu dla 802 bezrobotnych. Dodatkowo 12 bezrobotnych
skierowanych zostało do odbycia stażu w PUP w Opolu.
Ogółem w

roku 2019 spośród 814 bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, 386 osób

zamieszkiwało na terenie powiatu opolskiego.
10.10. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa to instrument rynku pracy wspierający podstawowe usługi rynku pracy.
W roku 2019 odbyło się 6 naborów wniosków bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków
Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Ogółem w ramach wszystkich naborów złożonych
zostało 226 wniosków o przyznanie dotacji.
Dofinansowanie przyznano 183 bezrobotnym, w tym 92 bezrobotnym z powiatu opolskiego).
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10.11. Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku
życia
Zgodnie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie od
01.012016 r. do 31.12.2018 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogli skorzystać z nowego instrumentu
rynku pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy, w ramach którego mogli ubiegać się o refundację
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za
zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia. Instrument skierowany był do bezrobotnych do 30 roku
życia i miał na celu wsparcie ich w podjęciu zatrudnienia. W roku 2019 PUP w Opolu, w ramach wyżej
opisanego instrumentu, podejmował jedynie działania mające na celu umożliwienie wywiązania się przez
pracodawców i przedsiębiorców z warunków umowy zawartej z urzędem, dotyczących utrzymania
refundowanego stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy.
W tym celu, w roku 2019, na subsydiowane w okresie realizacji instrumentu stanowiska pracy,
skierowanych zostało 16 bezrobotnych do 30 roku życia, z powiatu opolskiego
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XI. BEZPIECZEŃSTWO
11.1. Straż pożarna
Terenem działania Komendy Miejskiej PSP w Opolu jest obszar miasta Opola i powiatu opolskiego
o łącznej powierzchni 1684,9 km2, który zamieszkuje 250 tys. osób.
Do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie działania KM PSP w Opolu powołane są
trzy jednostki ratowniczo-gaśnicze.
Na terenie działania KM PSP w Opolu funkcjonuje 69 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
z których 38 włączono do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG).
Tabela. Jednostki OSP funkcjonujące
do KSRG napisano pogrubioną czcionką)

w

poszczególnych

gminach

(jednostki

CHRZĄSTOWICE:

Suchy Bór, Dębie, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Daniec, Falmirowice

DĄBROWA:

Żelazna, Narok, Dąbrowa, Chróścina Opolska

włączone

DOBRZEŃ WIELKI: Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Chróścice, Kup
KOMPRACHCICE:

Domecko, Komprachcice, Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze

ŁUBNIANY

Łubniany, Jełowa, Luboszyce, Brynica

MURÓW

Zagwiździe, Budkowice, Bukowo, Radomierowice, Grabczok, Murów

NIEMODLIN

Gracze, Grabin, Krasna Góra, Grodziec, Rogi

OZIMEK:

Krasiejów, Schodnia, Szczedrzyk, Antoniów, Chobie, Krzyżowa Dolina, Dylaki,
Pustków

POPIELÓW:

Siołkowice, Popielów, Kaniów, Karłowice, Stobrawa

PRÓSZKÓW:

Prószków, Jaśkowice,
Prószkowska

Chrząszczyce,

Źlinice-Boguszyce,

Złotniki,

Ligota

TARNÓW OPOLSKI: Tarnów Opolski, Przywory, Kosorowice, Raszowa
TUŁOWICE:

Tułowice, Szydłów, Goszczowice

TURAWA:

Osowiec, Węgry, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Rzędów, Kotórz Wielki,
Zawada, Bierdzany

Źródło: KM PSP Opole
I. Zdarzenia
W powiecie opolskim w roku 2019 odnotowano 441 pożarów, 878 miejscowych zagrożeń,
a
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razy

jednostki

ochrony

przeciwpożarowej

wyjeżdżały

do

fałszywych

alarmów.
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Wykres. Procentowy udział odnotowanych zdarzeń na terenie powiatu opolskiego (stan na 31.12.2019r.)

Źródło: KM PSP Opole

Tabela. Liczba zdarzeń w poszczególnych
do roku poprzedniego (stan na 31.12.2019r.)
Nazwa gminy
Zdarzenia
ogółem

gminach
Pożary

powiatu

opolskiego

Miejscowe
zagrożenia

w

porównaniu

Alarmy
fałszywe

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Chrząstowice

88

111

40

40

40

61

8

10

Dobrzeń Wielki

84

68

39

20

40

44

5

4

Dąbrowa

102

112

50

41

51

61

8

10

Komprachcice

66

85

30

23

31

47

5

15

Murów

64

81

24

16

37

61

4

4

Niemodlin

246

266

107

101

126

152

13

13

Ozimek

167

182

66

60

90

109

11

13

Popielów

83

70

29

30

52

37

2

3

Prószków

84

82

26

22

52

51

6

9

Tarnów Opolski

59

57

25

15

32

38

2

4

Turawa

115

160

29

26

78

126

8

8

Tułowice

65

47

26

14

35

31

4

2

Łubniany

115

99

40

33

72

60

3

6

Powiat opolski

1346

1420

531

441

736

878

79

101

Źródło: KM PSP Opole
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II. Pożary
W roku 2019 na terenie powiatu opolskiego odnotowano 441 pożarów (w 2018 r. było 531 pożarów),
co stanowi spadek o 17 %. Najwięcej pożarów zarejestrowano na terenie gminy Niemodlin – 101.
Wykres. Liczba odnotowanych w 2019 roku pożarów na terenach gmin powiatu opolskiego (stan na
31.12.2019r.)

Źródło: KM PSP Opole

Wykres. Miejsce powstawania pożarów w 2019 roku na terenie powiatu opolskiego (stan na 31.12.2019r.)

Źródło: KM PSP Opole
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III. Miejscowe zagrożenia
W

2019

roku

na

terenie

powiatu

opolskiego

powstało

878

miejscowych

zagrożeń.

W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 142,
co stanowi wzrost o 19,3 %. Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano na terenie gminy Niemodlin –
152, a najmniej na terenie gminy Tułowice – 31.
Wykres. Liczba miejscowych zagrożeń odnotowanych na terenie powiatu opolskiego (stan na 31.12.2019r.)

Źródło: KM PSP Opole

Wykres. Miejsce powstawania miejscowych zagrożeń na terenie powiatu opolskiego (stan na 31.12.2019r.)

Źródło: KM PSP Opole
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11.2. Policja
Terenem działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu jest obszar miasta Opola i powiatu
opolskiego o łącznej powierzchni 1684,9 km2, który zamieszkuje 250.000 osób. W roku 2019 na terenie
powiatu opolskiego policjanci podejmowali czynności 23.641 razy.
I. Liczba przestępstw ogółem
Ogółem przestępstwa

Powiat

(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa)
teren

1500

Powiat Opolski

1000

Lata

Stwierdzone

Wykryte

stwierdzone

% wykr.

wykryte

500

2018
2019

1102
1339

730
846

66,2
63,18

0

2017

2018

2019

Źródło: KMP Opole

II. Stan zagrożenia przestępczością kryminalną
Przestępstwa kryminalne ogółem
(dane liczbowe wg miejsca zaistnienia przestępstwa)
teren
lata

Powiat Opolski
Stwierdzone Wykryte

2018
2019

711
809

408
487

% wykr.
57,3
60,19

Źródło: KMP Opole
Powiat- wykrywalność %
Powiat
100
1000

80

800

60

600

stwierdzone

400

wykryte

200
0

40
20
0

2017

2018

Źródło: KMP Opole

2019

2017

2018

2019

Źródło: KMP Opole
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III. Wypadki i zdarzenia drogowe

Gminy
Komisariaty
Dobrzeń Wlk
Łubniany
Murów
Popielów
Razem KP
Ozimek
Turawa
Chrząstowice
Tarnów Op.
Razem KP
Niemodlin
Dąbrowa
Komprachcice
Tułowice
Prószków

Razem KP
OGÓŁEM

Rok 2018
OgółemWypadki Kolizje

85
71
29
51
236
104
131
60
70
365
220
127
43
44
128
562
1163

4
7
5
15
31
13
7
3
9
32
27
7
4
5
15
58
121

81
64
24
36
205
91
124
57
61
333
193
120
39
39
113
504
1042

Rok 2019

Zabici

0
1
0
0
1
1
2
1
0
4
1
1
0
0
0
2
7

Ranni Ogółem Wypadki

5
7
6
25
43
16
9
4
10
39
30
10
4
6
19
69
151

110
84
25
34
253
145
135
55
61
396
199
133
43
45
100
520
1169

9
7
1
2
19
9
8
7
5
29
15
17
5
6
8
51
99

Kolizje

Zabici

Ranni

101
77
24
32
234
136
127
48
56
367
184
116
38
39
92
469
1070

0
0
0
0
0
1
2
3
0
6
1
4
1
1
0
7
13

13
8
4
2
27
8
14
6
5
33
21
22
5
8
9
65
125
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XII. INWESTYCJE
W roku 2019 Powiat Opolski zrealizował inwestycje, które miały podnieść komfort mieszkańców
Powiatu Opolskiego. Realizacja inwestycji była możliwe dzięki zaangażowaniu członków Zarządu Powiatu
Opolskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Wiele inwestycji sfinansowano ze środków
własnych Powiatu. Do najważniejszych inwestycji należały:
1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Opolska – droga Nr 1763 O i ul Lipowa – droga Nr 1755 O
w miejscowości Osiny I etap,
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany
w miejscowości Masów X etap,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków w miejscowości Domecko –
opracowanie projektu budowlano – wykonawczego,
4. Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień w km
6+188 w miejscowości Turawa – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego,
5. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1727 O Łubniany – Kolanowice – opracowanie projektu
budowlano – wykonawczego,
6. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare
Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – II etap.
7. Remont – odtworzenie drogi powiatowej Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice od skrzyżowania
z drogą powiatową Nr 1717 O do miejscowości Tułowice – opracowanie projektu budowlano –
wykonawczego,
8. Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej Nr 1507 O Magnuszowice – Grodków na
odcinku od km 0+000 do km 2+949 – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego,
9. Budowa ścieżki pieszo -rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1517 O na odcinku DK 46 –
Osiedle 700-lecia w miejscowości Niemodlin – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego,
10. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1716 O na odcinku od DW 415 do miejscowości
Zimnice Małe – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego,
11. Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712
O Ozimek – Przywory w miejscowości Raszowa ul. Ozimska – IV etap,
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 O ul. Opolskiej (budowa chodnika ) w miejscowości Węgry
na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej – II etap,
13. Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski,
1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O Magnuszowice – Magnuszowiczki w miejscowości
Magnuszowice II etap,
14. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina - Polska Nowa Wieś – od skrzyżowania z DW
429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) w miejscowości Polska Nowa Wieś,
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15. Zakup samochodu osobowego marki Fiat Tipo dla Domu Dziecka w Opolu-Chmielowicach,
16. Sala doświadczania świata w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
17. Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na ostatnich, nieremontowanych dotychczas
elementach dachu Zamku Prószkowskiego – siedziby głównej Domu Pomocy Społecznej
w Prószkowie,
18. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Prószkowie - ul. Szkolna ocieplono dach
i wymieniono dachówkę oraz orynnowanie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie,
19. Wymiana okien budynku tzw. Aneksu „A” w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
20. Wykonanie systemu zasilania awaryjnego opartego na agregacie prądotwórczym dużej mocy w celu
zapewnienia ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w przypadku
zaniku zasilania energetycznego w budynku głównym,
21. Remont dachu budynku głównego szpitala w Ozimku,
22. Wykonanie sali hydroforowej ppoż. oraz wymiana hydrantów w budynku szpitala w Ozimku,
23. Wymiana kotłów gazowych w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu w Niemodlinie, ul. Wojska
Polskiego 5,
24. Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu,
25. Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej,
26. Zakup mieszkania chronionego dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą,
27. Rekonstrukcja tarasu pałacowego z fontanną w ramach rewitalizacji techniczno–przyrodniczej części
zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach,
28. Modernizacja oraz wyposażenie sal sypialnianych i ciągów komunikacyjnych w internacie III etap w
Zespole szkół w Tułowicach,
29. Wymiana specjalistycznych okien w obiekcie sportowym w Zespole Szkół w Tułowicach,
30. Zakup samochodu 9-osobowego do transportu uczniów Zespołu Szkół w Tułowicach.
31. Wymiana stacji uzdatniania wody wraz z montażem pompy do zwiększenia ciśnienia wody w
Zespole Szkół w Prószkowie.
32. Remont nawierzchni sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Prószkowie.
33. Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni oraz jadalni Internatu Zespołu Szkół w Prószkowie.
34. Kapitalny remont I piętra internatu w segmencie „D” Zespołu Szkół w Prószkowie,
35. Budowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół w Niemodlinie.
37. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski.
39.

Rozbudowa

odcinka

drogi

powiatowej

nr

1807

O

w

miejscowości

Krasiejów

ul. Spóracka - w ramach której poszerzono istniejącą drogę i wykonano remont nawierzchni,
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wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową, wybudowano zjazdy na posesje i wykonano odwodnienie.
Łączna długość odcinka objętego rozbudową to 241 m.
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XIII. PROGRAMY, STRATEGIE I PROJEKTY
13.1. Programy
1. Program z zakresu Przemocy w Rodzinie obejmujący promowanie i wdrażanie prawidłowych
metod wychowawczych- (realizacja Dom Dziecka w Opolu-Chmielowicach)
2. Dom wolny od dymu tytoniowego - zajęcia, gazetki i konkursy, rozmowy indywidualne „Dziękuję
– nie palę”. Pokazy filmów na temat konsekwencji palenia.
3. Stop narkotykom - pogadanki, konkursy na temat konsekwencji zażywania narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych. Raz w miesiącu pogadanka nt. „Skutki stosowania dopalaczy” prelegent z Monar i filmy z TV - (realizacja Dom Dziecka w Opolu-Chmielowicach)
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pogadanki, filmy, konkursy - (realizacja Dom Dziecka w OpoluChmielowicach)
5. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dotyczącego utrzymania
i przygotowania miejsca w bursie lub internacie dla uczennic w ciąży w formie odrębnego jednoosobowego pokoju oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Opolskiego, określonego w art. 90v ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( realizacja Zespół Szkół w Tułowicach i Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie).
6. Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych
wojskowych klas mundurowych dotyczący realizacji zadania, polegającego na przygotowaniu
i realizacji przez Zespół Szkół w Tułowicach programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
przedmiotu „Edukacja wojskowa” ( realizacja Zespół Szkół w Tułowicach).
7. Powiatowy Program Opieki nad zabytkami na lata 2015-2019, w ramach którego Rada Powiatu
Opolskiego przyznała dotację celową z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 r.
następującym podmiotom ( realizacja Starostwo Powiatowe w Opolu):
a. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina, ul. ks. Klimasa 18, 46-050 Tarnów Opolski,
na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją techniczną
i estetyczną grupy rzeźbiarskiej „Ukrzyżowanie” (XVI-XVII w.) z gotyckiej kaplicy Św.
Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim w kwocie 26.274,00zł.
b. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu - ul. Górki 4,
46-030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Pracami
konserwatorskimi obrazu „Grupa Ukrzyżowania” z kościoła parafialnego pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Zagwiździu w kwocie 33.701,00 zł.
c. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu - ul. Górki 4,
46-030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Pracami
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remontowymi systemu powietrznego organów z kościoła parafialnego pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Zagwiździu w kwocie 40.025,00zł.
8. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019. W ramach realizacji programu prowadzono nieodpłatną pomoc
prawną w zakresie: prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, która realizowana była
w dwunastu miejscowościach leżących na terenie Powiatu Opolskiego oraz w dwóch budynkach
Starostwa Powiatowego w Opolu. Przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadań z zakresu
kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szesnaście organizacji otrzymało
dofinansowanie do organizacji imprez o charakterze powiatowym - realizacja Starostwo Powiatowe
w Opolu.
9. Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc” - realizacja
Starostwo Powiatowe w Opolu.
10. Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków
występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze aglomeracji opolskiej na lata 2015 – 2020 „Solidarni w obliczu zagrożeń”- realizacja Starostwo Powiatowe w Opolu z partnerami.
11. Autorski program profilaktyczny „ Inny, ale taki jak ja” dla uczniów kl. V szkoły
podstawowej- profilaktyka dyskryminacji osób niepełnosprawnych – realizacja Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu.
12. Autorski program profilaktyczny „Razem lepiej” dla uczniów szkół podstawowych profilaktyka agresji i przemocy w szkołach – realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Opolu.
13. Program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w pracy z dziećmi i młodzieżą
- realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu.
14. Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu
Opolskiego na lata 2016-2020 – realizacja Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.
15. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2019 –
realizacja Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.
16. Program „Rozum i Serce”, - realizacja Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim z partnerami.
17. Program profilaktyczny „Stop przemocy”

z zakresu przemocy w rodzinie obejmujący

promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych
przemocą w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim na lata 2014-2019"
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18. Projekt „Cicho, ciszej-oby było głośniej” w ramach projektu odbywały się cykliczne spotkania
dzieci z seniorami na terenie domu dziecka oraz domu złotej jesieni- realizacja Dom Dziecka w
Tarnowie Opolskim.
19. Projekt „Język i serce” - w ramach projektu dzieci z Domu dziecka w Tarnowie Opolskim
uczestniczyły w korepetycjach z różnych przedmiotów, w tym języków obcych- realizacja Dom
Dziecka w Tarnowie Opolskim z partnerami - Zakłady Produkcyjne „Nutricia” w Opolu oraz
Uniwersytet Opolski.
20. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, „Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost
kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze
Aglomeracji Opolskiej” – realizator Zespół Szkół w Tułowicach.
21. Pomyśl zanim spróbujesz” - profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia –
realizacja Zespół Szkół w Ozimku.
22. ,,Cyberbezpieczny uczeń” - podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania
z Internetu – realizacja Zespół Szkół w Ozimku.
23. ,, Bezpieczna i przyjazna szkoła” - realizacja Zespół Szkół w Ozimku.
24. Projekt ,, Odkrywcy sekretów nauki” - realizacja Zespół Szkół w Ozimku.
25. Program „ Pomyśl, zanim spróbujesz” - dotyczący profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do
18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 - realizacja Zespół
Szkół w Ozimku.
26. Program „ Przyhamuj, życie przed Tobą” - realizacja Zespół Szkół w Ozimku.

12.2. Strategie
1. Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego
Zapisy Strategii zostały dostosowane do założeń obowiązujących dokumentów krajowych
i regionalnych określających priorytety polityki spójności i polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz
możliwości współfinansowania przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych. W ramach dostępnych
programów rozwojowych, w realizacji Strategii wykorzystane zostały przez Powiat wszelkie, dostępne
źródła finansowania.

Istotnym źródłem finansowania działań był Regionalny Program Operacyjny

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz środki pochodzące z budżetu Państwa. Zadania
realizowane były również ze środków własnych, przede wszystkim jako wymagalny wkład własny do
projektów zewnętrznych.
Dzięki

tym

znaczącym

środkom

finansowym

zrealizowano

niezbędne

inwestycje

w zakresie infrastruktury komunalnej: poprawy stanu dróg powiatowych, budowy ścieżek rowerowych,
bazy sportowo-rekreacyjnej, edukacyjnej, rewitalizacji zabytków, termomodernizacji budynków oraz opieki
społecznej.
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2. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 - 2027 została
sporządzona w 2017 roku przez Zespół ds. opracowania Powiatowej Strategii Problemów Społecznych na
lata 2017- 2027.
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznacza takie cele strategiczne,
które z jednej strony umożliwią władzom Powiatu Opolskiego ograniczenie głównych problemów
i zagrożeń społecznych, a z drugiej pozwolą na skuteczną realizację zaplanowanych działań, będących
odpowiedzią na wzrastające potrzeby osób i rodzin, oraz tendencje demograficzne i społeczne w Powiecie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na bieżąco prowadzi monitoring Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Monitoring odbywa się w oparciu o przyjęte wskaźniki
realizacji celów strategicznych i operacyjnych, przy pomocy narzędzi sprawozdawczych, głównie z zakresu
pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej m.in: Oceny zasobów pomocy
społecznej, cyklicznych sprawozdań dziedzinowych np. z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
domów pomocy społecznej, rodzin zastępczych. Celem monitoringu jest adekwatne odpowiadanie na
potrzeby mieszkańców Powiatu oraz aktualizacja wskazanych w Strategii celów i działań które przyczyniają
się do wzmocnienia i rozwoju zasobów społecznych w Powiecie (w tym infrastrukturalnych i kadrowych)
oraz prowadzą do ograniczenia występujących problemów społecznych.
12.3. Realizacja projektów ze środków zewnętrznych
REALIZACJA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
1. ,,Bliżej rodziny i dziecka”- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje projekt w imieniu
Powiatu Opolskiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa

Opolskiego

na

lata

2014-2020,

Oś

priorytetowa

VIII-Integracja

Społeczna,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość dofinansowania projektu ze
środków Unii Europejskiej wynosi 10.137.632,59 zł, wartość dofinansowania projektu ze środków Unii
Europejskiej dla Partnera - Powiatu Opolskiego wynosi 385.139 ,81 zł. Projekt będzie realizowany przez
dwa lata do 30.04.2021 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w
województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz pieczy
zastępczej. W ramach realizacji projektu zaplanowano trzy zadania do wykonania przez Powiat Opolski:
1) Wsparcie rodzin biologicznych oraz zastępczych w powiecie opolskim. W ramach zadania zostało
utworzone, działające w strukturze organizacyjnej PCPR w Opolu Powiatowe Centrum Wsparcia
Rodziny, dalej zwane „PCWR”. W ramach PCWR osoby potrzebujące szeroko rozumianej pomocy
od 2019 r. mogą uzyskać darmową poradę i wsparcie specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii
i terapii uzależnień oraz pracy socjalnej. W zakresie jego działalności psycholog

i terapeuta
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uzależnień przyjmują po 4 godziny w miesiącu, a psychiatra 2 godziny w miesiącu. Natomiast
pracownik socjalny, który prowadzi poradnictwo specjalistyczne z zakresu pracy socjalnej pracuje w
wymiarze czasu pracy- 0,5 etatu, tj. 20 godzin tygodniowo. W roku 2019 z usług specjalistów
skorzystało 69 osób (42 kobiety, 27 mężczyzn),
2) Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniu chronionym w powiecie
opolskim. W ramach wyżej powołanego Projektu zostało zakupione oraz zaadaptowane 3 –
pokojowe mieszkanie na terenie Miasta Opola przy ul. Przylesie, na potrzeby utworzenia mieszkania
chronionego. Mieszkanie chronione zostało przeznaczone dla 3 osób usamodzielnianych,
nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, realizujących Indywidualne Programy Usamodzielniania. Mieszkanie zostało wyposażone
w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (RTV, AGD) oraz inne akcesoria
użytku domowego. Za funkcjonowanie ww. ośrodka wsparcia odpowiedzialny jest zatrudniony w
tym celu opiekun mieszkania chronionego - pracownik socjalny. Pod jego opieką osoby
usamodzielniające się przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze
społecznością lokalną. W 2019 r. w mieszkaniu zamieszkiwało 2 wychowanków. Powiat Opolski
ponosił miesięczne koszty funkcjonowania i eksploatacji mieszkania chronionego,
3) Wsparcie i integracja środowiska rodzin zastępczych z terenu powiatu opolskiego.
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej- II Edycja”, PCPR w Opolu w ramach realizacji Projektu „Bliżej rodziny i dziecka
zorganizowało i przeprowadziło dwa dwudniowe wyjazdy edukacyjne, do Kroczyc na terenie Jury
Krakowsko – Częstochowskiej. Miały one na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych
rodzin zastępczych oraz wymianę doświadczeń związanych z rodzicielstwem. Podczas wyjazdów
zapewniono profesjonalną opiekę i wsparcie specjalistów (psycholog/trener - pracownicy PCPR
w Opolu), którzy prowadzili warsztaty edukacyjne i byli opiekunami grup. W ramach wyjazdów
zapewniono: przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, zwiedzanie, zajęcia
integracyjno-szkoleniowe dla 97 osób, w tym siedmiu pracowników PCPR w Opolu. Projekt był
dedykowany rodzicom zastępczym, dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz dzieciom
biologicznym rodziców zastępczych.
2. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
27 marca 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie nr RPOP.10.03.00-16-0012/17-00
pomiędzy Liderem projektu – Powiatem Opolski, a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Zarządem Województwa Opolskiego.
Partnerzy w projekcie: Miasto Opole, Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski,
Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat
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Prudnicki, Powiat Strzelecki, Województwo Opolskie. Projekt dofinansowany jest w ramach działania 10.3
e-usługi publiczne. Przedmiotem projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji
referencyjnych baz danych powiatowych, wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz
danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów.
W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa rozwiązania: - Portal e-usług województwa opolskiego
wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych (CUW), który stanowił
będzie bramkę dostępową do e-usług poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił
będzie bramkę do e-usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK; - System
WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który stanowił
będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W ramach projektu powstanie: 15 usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja; 13 podmiotów udostępni on-line informacje
sektora publicznego; 4000 zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego;
2 aplikacje oparte na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych;
12 udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A); 12 podmiotów udostępniających usługi A2A;
112,8 TB przestrzeni dyskowej serwerowni; 4000 udostępnionych on-line dokumentów; 2 uruchomione
systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne. Liczba projektów, w których
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 sztuka.
W ramach realizacji projektu partnerskiego w roku 2019 poniesiono łączny koszt w kwocie
1.805.294,94 zł, w tym dofinansowanie (RPO WO 2014-2020): 1.331.143,33 zł, wkład własny –
474.151,61zł (Partnerzy: 463.736,94zł, Powiat Opolski: 10. 414,67 zł). W ramach realizacji projektu
w 2019 roku zrealizowano następujące zadania:
1) Wdrożenie systemu eUsług (dofinansowanie 79% - 1 018 833,63 zł, wkład własny 21% - 270 829,22
zł udział Województwa Opolskiego).
2) Utworzenie i uaktualnienie przestrzennych baz danych dla Miasta Opole (dofinansowanie –
34 922,85 zł, wkład własny - 41 644,65 zł udział Miasta Opole).
3) Utworzenie i uaktualnienie przestrzennych baz danych dla Powiatu Brzeskiego (dofinansowanie –
34 922,85 zł, wkład własny – 35 187,15 zł udział Powiatu Brzeskiego).
4) Utworzenie i uaktualnienie przestrzennych baz danych dla Powiatu Głubczyckiego (dofinansowanie
– 32 736,53 zł, wkład własny – 33 763,47 zł udział Powiatu Głubczyckiego).
5) Utworzenie

i

uaktualnienie

przestrzennych

baz

danych

dla

Powiatu

Krapkowickiego

(dofinansowanie – 30 086,76 zł, wkład własny – 7 997,74 zł udział Powiatu Krapkowickiego).
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6) Utworzenie i uaktualnienie przestrzennych baz danych dla Powiatu Nyskiego (dofinansowanie – 32
815,50 zł, wkład własny – 13 684,50 zł udział Powiatu Nyskiego).
7) Utworzenie i uaktualnienie przestrzennych baz danych dla Powiatu Opolskiego (dofinansowanie –
35 219,27 zł, wkład własny – 9 362,08 zł udział Powiatu Opolskiego).
8) Utworzenie i uaktualnienie przestrzennych baz danych dla Powiatu Prudnickiego (dofinansowanie –
32 815,50 zł, wkład własny – 40 738,50 zł udział Powiatu Prudnickiego).
9) Utworzenie i uaktualnienie przestrzennych baz danych dla Powiatu Strzeleckiego (dofinansowanie –
27 937,96 zł, wkład własny – 7 426,54 zł udział Powiatu Strzeleckiego.
4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup 650 książek do biblioteki szkolnej - realizator
Zespół Szkół w Ozimku.
5. Projekt „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia: (w jego
ramach: kurs prawa jazdy kategorii B, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz staże uczniowskie we
współpracy z RZPWE) – realizacja Zespół Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie, Zespół Szkół w Ozimku.
6. „Opolskie

szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” w którym uczniowie mają możliwość

skorzystania z dodatkowych zajęć zawodowych, wyjazdów do laboratoriów, na tragi branżowe.
Projekt przygotował bogatą ofertę płatnych staży zawodowych – realizator Zespół Szkół w Ozimku,
Zespół Szkół w Tułowicach
6. Program Erasmus - szkolenie zawodowe młodzieży Zespołu Szkół w Tułowicach – realizacja Zespół
Szkół w Tułowicach.
7. Program Erasmus+ II edycja szkolenie zawodowe młodzieży. – realizacja Zespół Szkół w Tułowicach
– realizacja Zespół Szkół w Tułowicach.
8. Projekt pn. „Rozwiń swoje skrzydła” w ramach Programu ERASMUS+ współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej Sektor – Edukacja dorosłych Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. Głównym celem
projektu jest stworzenie możliwości poprawy umiejętności pracowników konsorcjum, które zapewnią „szytą
na miarę” pomoc klientom defaworyzowanym (motywowanie, diagnozowanie, zapewnianie oferty
dostosowanej dla danego klienta, zapewnienie uznania nowo nabytych kwalifikacji). Realizacja Powiatowy
Urząd Pracy w Opolu.
9. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie
opolskim (V)” - cel projektu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim – realizator Powiatowy Urząd Pracy
w Opolu.
10. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim - cel projektu
zwiększenie możliwości zatrudnienia dla osób bezrobotnych od 30 roku życia, w tym znajdujących się
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w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim. Realizacja Powiatowy
Urząd Pracy w Opolu.
11. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie
opolskim (VI)" - projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią
osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – realizator Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.
12. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (VI)" - cel projektu
jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 891 osób od 30 roku życia pozostających bez pracy
i zarejestrowanych w PUP, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście
Opolu i powiecie opolskim. Realizator Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.
13. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski projekt dofinansowany jest w ramach poddziałania 3.1.2
Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. Partnerzy w projekcie: Gmina Chrząstowice, Gmina
Komprachcice, Gmina Lewin Brzeski, Gmina Łubniany, Gmina Prószków, Gmina Tarnów Opolski, Gmina
Tułowice, Gmina Turawa, Województwo Opolskie. Przedmiotem projektu partnerskiego jest poprawa
jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze
Aglomeracji Opolskiej, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego, a poprzez budowę
centrów przesiadkowych oraz parkingów Bike&Ride i Park&Ride łączenie indywidualnych środków
transportu z publicznym transportem zbiorowym jakimi są kolej i autobusy. W ramach realizacji projektu
powstanie: infrastruktura pieszo-rowerowa o łącznej dług. 38,52 km (w tym wybudowanej 33,19km,
przebudowanej 2,80 km i wyznaczonej 2,53km); 6 park. Bike&Ride zlokalizowanych w pobliżu stacji kolej.
(Suchy Bór, Tarnów Op., Lewin Brzeski, Tułowice i Turawa) oraz przystanku autobus. (PrószkówPomologia). Łącznie powstanie 160 stanowisk dla rowerów w ramach park. Bike&Ride; 4 parkingi
Park&Ride zlokalizowanych w pobliżu stacji kolejowych (Suchy Bór, Tarnów Op., Lewin Brzeski,
Tułowice), na łączną liczbę 66 miejsc postojowych dla samochodów w tym 5 miejsc dla osób
niepełnosprawnych; centrum przesiadkowe w m. Lewin Brzeski przy dworcu kolejowym obsługującym
główną linię relacji Opole – Wrocław; centrum przesiadkowe w m. Tułowice przy stacji kolej. obsługującej
linię relacji Opole – Nysa; centrum przesiadkowe w m. Suchy Bór przy stacji kolej. obsługującej linię relacji
Opole – Fosowskie. Projekt przewiduje również budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED oraz
wymianę istniejących lamp na energooszczędne wzdłuż planowanej do budowy infrastruktury pieszorowerowej oraz uzupełnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie kilkunastu ulic miasta
Lewin Brzeski W ramach projektu wykonane zostaną niezbędne roboty związane z poszerzeniem jezdni
niektórych dróg powiatowych i dwóch wojewódzkich, na odcinkach wzdłuż których powstaną drogi dla
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rowerów. Partnerzy realizują rzeczowo swoje części zadań zgodnie z deklarowanym zakresem. W roku
2019 zakończone zostały następujące inwestycje w ramach projektu:

1)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Suchym Borze wraz z centrum przesiadkowym przy dworcu

kolejowym. Realizator – Gmina Chrząstowice
Efekty inwestycji:
a) ciąg pieszo-rowerowy o długości 1,66 km.
b) centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Suchym Borze z parkingiem Park&Ride
(4 miejsca postojowe dla samochodów) i Bike&Ride (12 miejsc na rowery).
c) oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego poza obszarem zabudowanym latarniami typu LED.
d) przebudowa drogi powiatowej nr 1752 O w Suchym Borze na odc. 800 m, wzdłuż ciągu pieszorowerowego.
Koszt inwestycji: 2 172 134,35 PLN, w tym 2 075 724,31 PLN to wydatki kwalifikowane.
Dofinansowanie: 1 642 231,30 PLN (ok. 79,12%)
Łączny wkład Gminy Chrząstowice: 529 903,05 PLN

2)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Komprachcice - Ochodze

Realizator – Gmina Komprachcice
W ramach zadania powstał ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 429 o długości 3,28 km
wraz z odwodnieniem i kładką o konstrukcji stalowej umożliwiającej przekroczenie istniejącego rowu.
Koszt inwestycji: 6 187 159,74 PLN.
Dofinansowanie: 4 751 042,00 PLN.
Łączny wkład Gminy Komprachcice: 1 436 117,74 PLN (ok. 76,79%).

3)

Budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Lewinie Brzeskim

Realizator – Gmina Lewin Brzeski
W ramach inwestycji wykonano:
a) parking Park&Ride na 50 miejsc postojowych dla samochodów,
b) parking Bike&Ride na 70 stanowisk dla rowerów,
c) oświetlenie terenu i dróg dojazdowych (wewnętrznych) do centrum przesiadkowego,
d) montaż elementów małej architektury w tym monitoringu obiektu; podjazdu dla osób
niepełnosprawnych; remont dojścia do dworca; przebudowę dróg dojazdowych do centrum.
W ramach inwestycji dokonano uzupełnienia istniejącego oświetlenia ulicznego przez budowę
energooszczędnych punktów oświetlenia ulicznego w mieście Lewin Brzeski
Koszt inwestycji: 3 020 830,03 PLN, w tym 2 814 242,78 PLN to wydatki kwalifikowane.
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Dofinansowanie: 1 738 122,11 PLN (ok 61,76%).
Łączny wkład Gminy Lewin Brzeski: 1 282 707,92 PLN.

4)

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Miedziana – Kosorowice

Realizator – Gmina Tarnów Opolski
W ramach inwestycji powstał:
a) ciąg pieszo-rowerowy o długości 3,5 km wzdłuż drogi powiatowej nr 1712 O.
b) parking Bike&Ride przy stacji kolejowej w Tarnowie Opolskim na 18 rowerów.
c) parking Park&Ride w Tarnowie Opolskim, na 4 miejsca postojowe dla samochodów.
d) wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1712 O wzdłuż budowanej ścieżki polegającej na
odcinkowym poszerzeniu istniejącej jezdni oraz wymianie nawierzchni.
Koszt inwestycji: 3 781 496,27 PLN, w tym 3 357 094,98 PLN to wydatki kwalifikowane.
Dofinansowanie: 3 072 972,21 PLN (ok. 84,03%)
Łączny wkład Gminy Tarnów Opolski: 708 524,06 PLN

5)

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej z miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do

centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w m. Tułowice
Realizator – Gmina Tułowice
W ramach inwestycji wykonano:
a) infrastruktura pieszo-rowerowa o długości 3,57 km.
b) centrum przesiadkowe z parkingiem Bike&Ride na 18

stanowisk dla rowerów i parkingiem

Park&Ride na 8 miejsc postojowych dla samochodów.
c) strefa uspokojonego ruchu na szlaku ciągu pieszo-rowerowego z ograniczeniem prędkości
samochodów do 30 km/h i wyniesionymi skrzyżowaniami ulic w tej strefie w celu nadania
pierwszeństwa rowerom.
Koszt inwestycji: 1 814 053,37 PLN, w tym 1 667 330,03 PLN to wydatki kwalifikowane.
Dofinansowanie: 1 417 230,53 PLN (85%)
Łączny wkład Gminy Tułowice: 396 822,84 PLN.

6)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Brynica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461

Realizator – Gmina Łubniany
W ramach inwestycji wykonano:
a) ciąg

pieszo-rowerowy

wzdłuż

drogi

wojewódzkiej

nr

461

o

długości

ok.

3,3

km

w miejscowości Brynica
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b) przebudowę drogi wojewódzkiej 461, wzdłuż budowanego ciągu pieszo-rowerowego, polegającą na
budowie krawężnika oraz poszerzeniu jezdni do 6,5 m.
Koszt inwestycji: 3 604 550,00 PLN (wydatki kwalifikowane).
Dofinansowanie: 3 063 867,50 PLN (85%)
Łączny wkład Gminy Łubniany: 540 682,50 PLN.
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PODSUMOWANIE
Celem niniejszego Raportu o stanie Powiatu Opolskiego przygotowanego przez Zarząd
Powiatu Opolskiego jest przedstawienie najważniejszych działań, jakie miały miejsce w roku 2019.
Działania podejmowane przez Zarząd Powiatu miały na celu konsekwentny, efektywny i zgodny
z założeniami przyjętej wcześniej strategii rozwój Powiatu Opolskiego. Ważnym czynnikiem
wspierającym te działania była dobra współpraca z pozostałymi podmiotami sektora administracji
publicznej oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Polityka finansowa Powiatu
Opolskiego pozwoliła na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz oczekiwanych przez
Mieszkańców projektów i inicjatyw z zachowaniem bezpiecznego poziomu zadłużenia. Potencjał
finansowy samorządu Powiatu Opolskiego wzmocniły też środki pozyskane z UE oraz z innych
źródeł zewnętrznych, o które Powiat Opolski skutecznie zabiegał. Wśród wymienionych w Raporcie
inwestycji na szczególną uwagę zasługują przebudowy i remonty dróg powiatowych realizowane
z udziałem środków zewnętrznych oraz projekty, których Powiat był i jest liderem, co oznacza
przyjęcie na siebie wszystkich obowiązków związanych z koordynacją działań i współpracy między
partnerami oraz rozliczaniem projektu. Przykładem jest tu między innymi projekt, w którym Powiat
Opolski nadzoruje i koordynuje wprowadzenie nowoczesnego sytemu e-usług geodezyjnych oraz
dostępu do zintegrowanych danych przestrzennych we wszystkich powiatach w województwie
opolskim oraz w Urzędzie Marszałkowskim. Z przedstawionych informacji zawartych w Raporcie
o stanie Powiatu Opolskiego wynika, iż Powiat Opolski to obszar różnorodny kulturowo
z bogactwem tradycji i zwyczajów. Właściwość ta przyczynia się do rozwoju społecznogospodarczego, a tym samym odgrywa zasadniczy wpływ na poprawę jakości życia społecznego.
Powiat Opolski to obszar, na którym dba się o bezpieczeństwo mieszkańców i szeroko rozumiany
porządek

publiczny. Wyznacznikiem

potencjału

wskazanego

obszaru

jest

kapitał

ludzki

i systematycznie rozwijana infrastruktura. Depopulacja Powiatu Opolskiego i problemy z niej
wynikające, są jednym z największych wyzwań dla samorządu na kolejne lata. Konieczny jest
rozwój zasobów ludzkich i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w tym obszarze.
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Ważne jest również wyrównanie deficytów w obszarze infrastruktury technicznej, w oparciu o
zasadę zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem potencjału środowiska przyrodniczego. Powiat
Opolski ma być obszarem konkurencyjnym gospodarczo, o odpowiednim poziomie życia
społecznego i gospodarczego jego mieszkańców.
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