INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
za okres od 19 kwietnia 2007 r. do 20 czerwca 2007 r.
W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu
Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu podejmował następujące działania;
1. Zawarto akt notarialny umowy darowizny na rzecz Województwa Opolskiego
nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 7,0765 ha, stanowiącej drogę wojewódzką
nr 429 na odcinku Komprachcice-Wawelno. Droga ta zarządzana jest przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu od 1 stycznia 2003 r.
2. Realizując stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego Zarząd Powiatu przeznaczył do
sprzedaży oraz uchwalił wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie
przetargów ustnych ograniczonych, na rzecz podmiotów świadczących usługi medyczne,
obejmujące:
•

•

lokal użytkowy znajdujący się w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul.
Opolskiej 60 w Żelaznej gmina Dąbrowa, z przeznaczeniem na świadczenie w tym
obiekcie usług medycznych, w tym w szczególności w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej,
dwa lokale użytkowe znajdujące się w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul.
Ciepielowickiej 13 w Dąbrowie, z przeznaczeniem na świadczenie w tym obiekcie
usług medycznych, w tym w jednym lokalu świadczenie usług w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.

3. W dniu 26 kwietnia br. została zawarta na okres 20 lat umowa dzierżawy pomiędzy
Powiatem Opolskim, a EMC Instytutem Medycznym we Wrocławiu, na dzierżawę 201
pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 3.559,96m2, znajdujących się w budynku
przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, będących w używaniu Szpitala św. Rocha w
Ozimku, z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia, w
szczególności lecznictwa szpitalnego w ramach umowy z NFZ.
4. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
•

•

•

Przeznaczenia do dzierżawy oraz uchwalenia wykazu nieruchomości, położonej w
Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, obejmujący grunt o powierzchni 16 m2
obejmujący grunt o powierzchni 16 m2. Umowa na dzierżawę ww. gruntu z osobą
fizyczna została zawarta na okres 3 lat, z przeznaczeniem na czasowe użytkowanie
kiosku handlowego.
Nie wyrażenia zgody na przeznaczenie przez Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie do oddania w najem lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku
przy ul. Opolskiej 34 w Niemodlinie, pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół w Niemodlinie.
Wyrażenia zgody dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie na dokonanie zamiany
lokalu mieszkalnego, najmowanego przez osobę fizyczną o powierzchni 29,99m2,
znajdującego się w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Prószkowie na lokal o powierzchni
25,30m2 znajdujący się również w tym budynku, pozostającym w trwałym zarządzie
Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.

5. Ponadto w okresie międzysesyjnym prowadzone były opisane niżej postępowania związane
z gospodarowaniem mieniem powiatu:
1) na zlecenie Zarządu Powiatu Opolskiego została wykonana przez osoby uprawnione
inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Graczach
przy ul. XX-lecia 4 oraz sporządzone dwa operaty szacunkowe określające wartość
rynkową dwóch lokali użytkowych znajdujących się na parterze tego budynku, dla
potrzeb ich sprzedaży. Inwentaryzacja budynku została przesłana dla Zarządcy
nieruchomości,
2) zawarto umowy na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w budynkach:
•
•

przy ul.Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie, z przeznaczeniem na gabinet
chirurgiczny,
przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, z przeznaczeniem na działalność
fizjoterapeutyczną oraz na działalność medyczną w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej,

3) podpisano aneksy z Dzierżawcami lokali użytkowych, znajdujących się w budynku
szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, zgodnie z którymi Dzierżawcy będą
ponosić opłaty eksploatacyjne wg procentowego udziału dzierżawionych powierzchni,
przy zastosowaniu zróżnicowanych współczynników.
W zakresie finansów powiatu w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego
podejmował uchwały w sprawie:
1. Zwiększenia dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa
na kwoty:
- 8.438 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w PCPR i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
- 17.600 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych
pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarstw rolnych,
- 68.287 zł na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem
1.01.1999 r. przez Samorząd Województwa Opolskiego nieruchomości zajęte pod drogi
publiczne powiatowe.
2. Przenoszenia planowanych dochodów i wydatków w ramach działów klasyfikacji
budżetowej, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 r.
o finansach publicznych w tym m.in.:
- 5.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zgodnie z decyzją Wojewody
Opolskiego na wniosek PINB w Powiecie Opolskim,
- 876 zł przeniesienie planowanych dochodów między paragrafami na podstawie decyzji
Wojewody Opolskiego na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich.
3. Zarząd Powiatu w dniu 30.04.2007 r. zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z 30.06.2005 r. o
finansach publicznych przedłożył do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP
„Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego”.

4. Podjęta została również uchwała w sprawie umorzenia należności pieniężnych Domu
Dziecka w Chmielowicach w kwocie 7.735,88 zł z tytułu odpłatności za pobyt w placówce
opiekuńczo-wychowawczej na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Nysie w związku ze śmiercią dłużnika.
Ponadto na przełomie maja i czerwca br. Wydział Kontroli Płatników Składek ZUS w
Opolu przeprowadził w Starostwie Powiatowym kontrolę za lata 2004-2006 m.in. w zakresie
prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek, ustalania uprawnień do
świadczeń pieniężnych prawidłowości i terminowości opracowania wniosków emerytalnych i
rentowych oraz ustalania kapitału początkowego. Otrzymany w dniu 14.06.2007 r. protokół
kontroli nie zawiera żadnych uwag ani zaleceń, a wszystkie działania płatnika określa jako
„zgodne z obowiązującymi zasadami”.
W ramach realizacji zadań z zakresu oświaty Zarząd Powiatu Opolskiego zatwierdził
protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej, która opiniowała oferty złożone w ramach
konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w
roku 2007. Na ogłoszony konkurs z dziedziny kultury wpłynęło 8 ofert, z których 6 spełniało
warunki formalne. Środki otrzymały:
1. Ośrodek Kultury w Łubnianach na organizację konkursu „Ze Śląskiem na TY” oraz Śląskie
Śpiewanie,
2. Gminny Ośrodek Kultury w Prószkowie – Konfrontacje taneczne Powiatu Opolskiego,
3. Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne – Monografia Zamku w Niemodlinie,
4. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskiem Nasza Kultura Nasze
DFK,
5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu – Spotkania autorskie w bibliotekach Powiatu
Opolskiego.
W dziedzinie sportu złożono 3 oferty, z czego 1 nie spełniała warunków formalnych.
Środki otrzymały:
1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych rzeczpospolitej Polskiej – V Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze Seniorów,
2. Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne Nadzieja w Niemodlinie.
Dnia 5 czerwca 2007 r. złożono do Kuratorium Oświaty w Opolu 20 ofert na
ogłoszony konkurs ”Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie
programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.”
Obecnie oczekujemy z Opolskiego Kuratorium informacji o wynikach.
Na propozycję Opolskiego Kuratora przystąpiliśmy w maju 2007 r. do programu
uczestnictwa w wypoczynku 38 dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw
Gospodarki Rolnej. Otrzymaliśmy z Kuratorium 13 kart jednak tylko 2 dzieci skorzystało z
oferty, pozostali rodzice nie wyrazili zgody.
W miesiącu maju zakończono cząstkowe oceny Dyrektorów Szkół i Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznych i przesłano do Opolskiego Kuratora.
W wyniku uzgodnień Kurator dokonał oceny pracy czterech dyrektorów szkół,
oczekujemy jeszcze na oceny Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Zgodnie z §17 ust.1 Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół zatwierdzono na rok szkolny 2007/2008 Arkusze
Organizacyjne.
Dnia 13 czerwca 2007 r. przeprowadzono audyt zewnętrzny przez firmę Info-Audit z
Warszawy w sprawie rozliczenia środków przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego dla
Starostwa Powiatowego w Opolu w ramach projektu stypendialnego ZPORR – „Wspieranie
procesu edukacyjnego młodzieży z obszarów wiejskich szkół kończących się maturą w roku
szkolnym 2006-2007”. Kontrolą objęto sześć szkół (w tym Dobrzeń Wielki), z których
uczniowie otrzymywali stypendium.
W związku z faktem, że od początku roku dochodziły sygnały o występowaniu w
naszym województwie przypadków zachorowania na bardzo groźną chorobę – sepsę, po
zakażeniu meningokokami typu C podjęto pewne działania związane z zagrożeniem tą
chorobą.
W dniu 3 kwietnia br. w Zespole Szkół w Prószkowie zorganizowano dla dyrektorów
(kierowników) wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu wszystkich gmin w powiecie opolskim
zebranie szkoleniowo-informacyjne. Na spotkaniu zagrożenie sepią przedstawił dr Józef
Bojko – ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w
Opolu, szef wojewódzkiej grupy ds. sepsy i członek grupy krajowej. Udział w zebraniu
wzięła także Marzena Nanowska-Geisler, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z
przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej „Sanepid” w Opolu.
W związku z rozpoznaniem objawowym w gminie Niemodlin przypadku
zachorowania i przeniesieniem na teren naszego powiatu bezpośredniego zagrożenia tą
chorobą zwołałem w trybie pilnym 11 kwietnia 2007 r. posiedzenie Powiatowego Zespołu
Reagowania Kryzysowego w Opolu w ograniczonym składzie z udziałem burmistrza i
wójtów gmin najbardziej obecnie zagrożonych. Na posiedzeniu Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opolu przedstawiła sytuację zagrożenia sepią informując, że liczba
zachorowań nie wskazuje na zagrożenie epidemiczne. Pomimo tej informacji zebrani na
posiedzeniu uznali, że należy wystąpić do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o podjęcie
decyzji w przedmiocie objęcia grup ludności szczególnego ryzyka z naszego powiatu
szczepieniem ochronnym. Z wnioskiem takim wystąpiłem 12 kwietnia 2007 r.
Odpowiedzi na mój wniosek do Wojewody Opolskiego udzieliło dnia 30 maja 2007 r.
Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu. Poinformowano nas powołując się na
ustawę z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, że wojewoda nie
może wydać rozporządzenia w sprawie nałożenia obowiązku szczepień ochronnych,
ponieważ nie został w naszym powiecie ogłoszony stan epidemii lub zagrożenia
epidemicznego.
W sytuacji, gdy ze strony Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie ma konieczności
objęcia szczepieniem ochronnym przeciwko sepsie meningokokowej dzieci i młodzieży w
grupie wiekowej najbardziej zagrożonej od lat 6 do lat 19, zwróciłem się do burmistrzów i
wójtów wszystkich gmin naszego powiatu z zaproszeniem na spotkanie specjalne w tym celu
organizowane 13 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu.
W ramach wspólnych ustaleń na spotkaniu ustalono, że skoro nie ma przesłanek do
ogłoszenia na naszym terenie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego nie
występują przesłanki uzasadniające potrzebę przeprowadzenia szczepień. Niemniej jednak
powiat wraz z gminami będzie czuwał i obserwował, czy stan rzeczywisty zagrożeń nie
zmienia się na tyle, aby podjąć wspólne działania w zakresie realizacji szczepień ochronnych
przeciw meningokokom na terenie powiatu opolskiego.

Realizując zapisy wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz o odpadach
przedłożyliśmy radzie w dniu 11 czerwca 2007 r. „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego” oraz „Sprawozdanie z realizacji
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego.
W dniach 2-3 czerwca 2007 r. delegacja Powiatu Opolskiego przebywała na Ukrainie.
Pobyt delegacji związany był z obchodami I. rocznicy podpisania układu partnerskiego z
powiatem Dolina na Ukrainie. Podczas pobytu świętowano również 20. rocznicę istnienia
Zespołu Pieśni i Tańca „BOJKIWCZANKA”, który często uświetnia swoją obecnością
opolskie dożynki powiatowe. Ze strony polskiej, uroczystości kulturalne na Ukrainie
uświetniał zespół „PRZYSIECZANKI” z Przysieczy.
Informujemy, że w dniach 25.06.-8.07.2007 r. gościć będziemy dzieci z Ukrainy. W
ramach pobytu zaplanowano zwiedzanie m.in.: Muzeum Kolei w Jaworzynie Śląskiej,
Wrocław, Górę św. Anny i Opole.

