
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 29 czerwca 2015 r. do 21 lipca 2015 r. 

 

 
 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego:  

 

1) sporządził  i podał do publicznej wiadomości informacje o wynikach III przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż  dwóch działek położonych w Kotorzu Małym gmina 

Turawa, przeznaczonych w m.p.z.p  jako teren  zabudowy usługowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z wyposażeniem technicznym i obiektami towarzyszącymi, 

oznaczonych numerami   1936/229, 2305/229 z km. 1   o łącznej o powierzchni 0,0454 ha -  z 

ceną  wywoławczą  19.500 zł  + 23% podatek VAT . 

Przetarg na wyżej opisaną nieruchomość został zakończony wynikiem  negatywnym 

ponieważ nikt nie wpłacił wadium  i nie przystąpił w wyznaczonym dniu do przetargu. 

 
2)  zatwierdził treść dwóch aneksów do dwóch  umów   na dzierżawę  sześciu pomieszczeń, 
w których prowadzona jest apteka,  znajdujących  się na parterze budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku, w  związku z przekształceniem dzierżawcy- spółki cywilnej  

w spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością  i koniecznością dokonania zmiany oznaczenia 

strony umów dzierżawy. 

 
 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 
 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 510 903 zł z tytułu otrzymanej 

dotacji celowej z budżetu Wojewody  z przeznaczeniem na realizację zadania związanego ze 

scalaniem gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 

 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 517 392 zł z tytułu zmniejszenia 

dotacji celowej z budżetu Wojewody  z przeznaczonej na zadania inwestycyjne na drogach 

powiatowych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych  

 

-   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 powiatu. 

 

W ramach kultury Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie : 
 

a) zawarcia umowy z Rzymsko-Katolicką Parafią Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny  w Chrząstowicach na Konserwację i restaurację prospektu organowego 

wraz z instrumentem, z 1929r. 

b) zawarcia umowy z Rzymsko-Katolicką Parafią pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i 

św. Wojciecha  w Grodźcu na Konserwację organów Schlag&Sohne, opsu 342 .  



c) zawarcia umowy z Rzymsko-Katolicką Parafią pw. św. Marcina w Tarnowie 

Opolskim na Konserwację 2 obrazów na płótnie, św. Anny Samotrzeć z XVII Iw. i św. 

Jana Nepomucena z 1 poł. XIX w.  

d) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury 

fizycznej i sportu określonego umową nr OK.524.3.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Ludowym Klubem Sportowym Piłkarzy Ręcznych 

przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, 

W dniu 3 lipca 2015r. dwóch nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Opolski zdało egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd 

Powiatu Opolskiego i uzyskało stopień nauczyciela mianowanego 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie objęcia Patronatem Honorowym: 

 

- VII Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO, które odbędą się w dniach  

04-05.09.2015 r.  

 

- Uroczystego Koncertu – Oratorium Papieskie pt. „Jan Paweł II- człowiek, który wzmocnił 

nasze serca”, który odbędzie się 26 lipca 2015 r. w Kościele Księży Jezuitów pw. NSJP w 

Opolu. 

 

W dniu 19 lipca 2015 r. Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj wzięła udział w obchodach 

40-lecia zespołu folklorystycznego „Dzióbki” z Biestrzynnika. 

 
 
 

 
 


