SPRAWOZDANIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Z PRACY ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
w okresie międzysesyjnym od 17 czerwca 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r.
W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu
Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie
zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Opolskiego o pow.
0,0068 ha, obręb Krasiejów, gmina Ozimek, która na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody
Opolski stała się z mocy prawa własnością Województwa Opolskiego.
Ponadto Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym wyraził zgodę dla:
1) Zespołu Szkół w Ozimku na zawarcie umowy najmu, której przedmiotem jest nieruchomość
pozostająca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Ozimku z osobą fizyczną, na okres od 01.07.2021
r. do 31.12.2022 r. na oddanie w najem pow. 43 m2 w budynku przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku
(warsztaty szkolne) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – produkcja
konstrukcji metalowych i ich części.
2) Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
na okres od dnia 1.09.2021 r. do dnia 30.06.2022 r., z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność
gospodarczą z przeznaczeniem pod automat typu SOLID z produktami spożywczymi.
Powiat Opolski w okresie międzysesyjnym nabył z mocy prawa, nieodpłatnie w drodze
decyzji Wojewody Opolskiego działki o łącznej pow. 16,922 ha zajęte pod powiatową drogę
publiczną położone w obrębach:
- Osowiec, Węgry, gmina Turawa, stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa,
- Kały, Stare Budkowice, gmina Murów oraz Jełowa gmina Łubniany stanowiące dotychczas własność
Skarbu Państwa,
- Grabczok, gmina Murów, stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa,
- Domecko, gmina Komprachcice, stanowiącą dotychczas własność osoby fizycznej,
- Luboszyce, gmina Łubniany, stanowiącą dotychczas własność osób fizycznych,
- Przywory, gmina Tarnów Opolski, stanowiącą dotychczas własność osoby fizycznej,
- w drodze decyzji Wójta Gminy Łubniany zatwierdzającej podział nieruchomości z mocy prawa na
własność, wydzielone pod publiczną drogę powiatową działki nr: 657/57 i 658/57 o łącznej pow.
0,0308 ha obręb Jełowa gmina Łubniany stanowiące dotychczas własność osoby fizycznej,
- w drodze decyzji Wójta Gminy Chrząstowice zatwierdzającej podział nieruchomości z mocy prawa
na własność, wydzieloną pod publiczną drogę powiatową działkę nr 893/191 o pow. 0,0278 ha obręb
Dębska Kuźnia gmina Chrząstowice stanowiącą dotychczas własność osób fizycznych,
- w drodze decyzji Wójta Gminy Dobrzeń Wielki zatwierdzającej podział nieruchomości z mocy
prawa na własność, wydzieloną pod publiczną drogę powiatową działkę nr 1444/56 o pow. 0,0400
ha obręb Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki stanowiącą dotychczas własność osoby fizycznej.
W ramach zadań związanych z edukacją Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w
sprawie:
- zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej
dotyczącej dofinansowania zadania określonego w ofercie złożonej w odpowiedzi na konkurs ofert
„Strzelnica w powiecie 2021”. Powiat Opolski na adaptację pomieszczenia dla potrzeb utworzenia
strzelnicy wirtualnej oraz zakup wyposażenia strzelnicy która zlokalizowana będzie w Zespole Szkół
im. Józefa Warszewicza w Prószkowie otrzymał dofinansowanie w wysokości 134.400,00 zł,

- akceptacji treści umów na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane następującym pomiotom, tj.:
a)

Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Prószkowie na prace konserwatorskie przy
polichromowanym i złoconym ołtarzu z kaplicy bocznej kościoła pw. św. Jerzego w
Prószkowie,

b)

Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich na konserwację
obrazu św. Rocha z I poł XIX w.,

c)

Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jadwigi w Bierdzanach na prace związane z fumigacja
kościoła,

- powołania dwóch Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- umowy na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu ofert
ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.
W ramach zadań związanych ze sprawami społecznymi Zarząd Powiatu Opolskiego podjął
uchwały w sprawie:
- przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z
terenu Powiatu Opolskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.,
- porozumienia dotyczącego wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.,
- umowy najmu pomieszczeń Domu Katechetycznego przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w
Opolu w celu zapewnienia lokalu i pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla organów uczestniczących
w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.,
- umowy pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu a Powiatem Opolskim, na
wykonywanie specjalistycznych badań lekarskich oraz obserwacji szpitalnych na potrzeby Powiatowej
Komisji Lekarskiej dla Powiatu Opolskiego w 2021 r.,
- dwóch umów pomiędzy 116 Szpitalem Wojskowym z przychodnią SPZOZ w Opolu oraz Szpitalem
Wojewódzkim a Powiatem Opolskim Powiatem Opolskim, na wykonywanie specjalistycznych badań
lekarskich, na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Opolskiego w 2021 r.,
- umowy pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim a Powiatem Opolskim, na wykonywanie
specjalistycznych porad lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu
Opolskiego w 2021 r.
Ponadto informuję, że w dniach od 2 września do 26 października 2021 r. Powiatowa Komisja
Lekarska Powiatu Opolskiego powołana przez Wojewodę Opolskiego będzie przeprowadzać
kwalifikację wojskową.
Zarząd Powiatu Opolskiego na wniosek Ośrodka Kultury im. Agnieszki Osieckiej w
Niemodlinie z dnia 23.07.2021 r. wyraził zgodę na przyznanie patronatu honorowego Starosty
Opolskiego dla XIX Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik”, „Mały Karpik”.
Ponadto na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Talentów „Akces” z dnia 29.07.2021
r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na przyznanie patronatu honorowego Starosty
Opolskiego dla II Folk Festiwalu – regionalnego festiwalu dźwięków, smaków i tradycji.
W sprawach związanych z realizacją bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Opolu,
Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia treści i podpisania aneksów do porozumień w sprawie administrowania częścią terenu
utwardzonego oraz zasad eksploatacji i utrzymania budynku położonego przy Pl. Wolności 7/8,
- rozwiązania umowy na monitorowanie sygnałów systemu alarmowego obiektu przy ul. Pużaka 53,
- przyjęcia treści i podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych – budynek przy ul. Wojska
Polskiego 5 w Niemodlinie,
- przyjęcia
i urządzeń.
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W sprawach finansowych, Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące
przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków
oraz poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w oparciu o wnioski otrzymane z poszczególnych
jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Opolu w
celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań. Na bieżąco Uchwałami Zarządu są aktualizowane
plany finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych.
W sprawach dotyczących pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę w
sprawie przyjęcia treści i podpisania Aneksu nr 8 do umowy o powierzenie realizacji zadania
publicznego pn.: „Zapewnienie w latach 2020–2021 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i
przewlekle somatycznie chorych skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia
2004 roku”.
W sprawach dotyczących zarządzania drogami w okresie międzysesyjnym, Zarząd Powiatu
podjął cztery uchwały w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji następujących zadań:
- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Stare
Budkowice ul. Zagwiździańska”,
- „Projekt budowy chodnika w ciągu DP Nr 1745 O w m. Niwki”,
- „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 DP Nr 1152 O odc. Rybna – Stare Kolnie i DP Nr 1155 O Popielów – Nowe Siołkowice –
odnowa nawierzchni na długości ok. 1,5 km”.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu działając z upoważnienia Zarządu Powiatu
Opolskiego zawarł trzy umowy na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów
bazaltowych i emulsji asfaltowych szybkorozpadowych dróg powiatowych.
Ponadto Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu działając z upoważnienia Zarządu
Powiatu Opolskiego zawarł umowę na wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych białą
farbą odblaskową, na terenie na drogach powiatowych.

