
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO

za okres od 19 maja 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.

W  sprawach  gospodarowania  nieruchomościami,   stanowiącymi   własność   Powiatu
Opolskiego, w okresie międzysesyjnym:
1. Powiat Opolski nabył w drodze decyzji Wojewody Opolskiego  z mocy prawa grunt obejmujący
6 działek o łącznej powierzchni   0,2967 ha, położony w obrębie Chobie gmina Ozimek, obrębie
Stare Budkowice gmina Murów oraz w obrębie  Masów gmina Łubniany stanowiący dotychczas
własność osób fizycznych,  zajęty  pod drogi  powiatowe – za odszkodowaniem płatnym przez
Skarb Państwa. 
2. Zarząd Powiatu Opolskiego  :   
1) Ogłosił na dzień 9 sierpnia  2016r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej oznaczonej numerami działek 633/7 i 633/6  o powierzchni 0,2400 ha położonej w
Tułowicach przy ul. Zamkowej z ceną  84.000,- zł. Na nieruchomości usytuowane są dwa budynki
niemieszkalne murowane przylegające do siebie o funkcji użytkowej. W planie zagospodarowania
przestrzennego  działki  przeznaczone  są  pod  zabudowę    mieszkalną    oraz  zabudowę  usług  i
rzemiosła. 
2) Oddał w dzierżawę  na rzecz osób fizycznych :
-  na czas nieoznaczony  jedno pomieszczenie użytkowe  znajdujące się w budynku  szpitala przy 
ulicy Częstochowskiej 31 w Ozimku - z przeznaczeniem na  świadczenie usług w zakresie ochrony 
zdrowia. Umowa dzierżawy została zawarta z dniem 16 czerwca 2016r.
- na okres trzech lat   grunt o powierzchni  16m2 , który stanowi   część  działki  oznaczonej 
numerem  2/16 z karty mapy 42,    położonej w  Opolu  przy ul. Książąt Opolskich 27, z  
przeznaczeniem  na  czasowe użytkowanie  kiosku  handlowego, usytuowanego na tym gruncie. 
Umowa dzierżawy została zawarta z dniem 1 czerwca 2016r.
3)  Przeznaczył  do dzierżawy oraz  uchwalił  wykaz nieruchomości, przeznaczonej  do dzierżawy
obejmujący powierzchnię użytkową 2m2 w holu budynku szpitala  w Ozimku, z przeznaczeniem na
postawienie dwóch automatów do sprzedaży napojów i  przekąsek 
4) Oddał w trwały zarząd nieodpłatnie na cele publiczne na  czas nieoznaczony,  na rzecz Zarządu
Dróg Powiatowych  w Opolu 41 działek o łącznej powierzchni  8,8773 ha położonych na terenie
gmin  Dobrzeń  Wielki,  Chrząstowice,  Łubniany,  Komprachcice,  Ozimek,  Turawa  oraz  Tarnów
Opolski  wchodzących w skład dróg powiatowych (dziesięć decyzji) . 
W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego dokonywał: 
-    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 zadań z zakresu oświaty i kultury Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w 
sprawie:

 ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  przy Ośrodku
Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze ;      



 zawarcia 5 umów pomiędzy Powiatem Opolskim a 

 Zgromadzeniem Sióstr  św.  Jadwigi  Prowincja  Katowicka  dotyczącej  przekazania  dotacji
celowej na „Remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim
elewacji zewnętrznej drugiej elewacji południowej (szczyt – fasada) i elewacji wschodniej
Domu Zakonnic w Czarnowąsach – etap II część 4 (kontynuacja)”;

 Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Antoniego w Luboszycach dotyczącej przekazania dotacji
celowej  na  „Wykonanie  renowacji  elewacji  wieży  kościoła  pw.  św.  Antoniego  w
Luboszycach”;

 Rzymskokatolicką  Parafią  pw.  św.  Szczepana  w Brynicy dotyczącej  przekazania  dotacji
celowej na „Wykonanie  prac konserwatorskich przy drzwiach głównych oraz bocznych w
kościele p.w. Św. Szczepana w Brynicy”;

 Rzymskokatolicką Parafią  pw. Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny w Niemodlinie
dotyczącej przekazania dotacji celowej na Konserwację i restaurację polichromii ściennych
w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie;

 Rzymskokatolicką Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu dotyczącej
przekazania  dotacji  celowej  na  prace  Konserwatorskie  konfesjonału  z  kościoła  p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu”;

 zawarcia  umowy  pomiędzy  Powiatem  Opolskim  a  Stowarzyszeniem  Bieg  Opolski
dotyczącym realizacji zadania publicznego pn. Wzgórzowa Trzynastka;

 zawarcia  umowy  pomiędzy  Powiatem  Opolskim  a  Stowarzyszeniem  „Nasz  Grodziec”
dotyczącym  realizacji  zadania  publicznego  V Powiatowe  Spotkania  Kresowe  –  Święto
Pieroga;

W  sprawach  administracyjno  –  gospodarczych  Zarząd  Powiatu  Opolskiemu  podjął
uchwały   w sprawie:

 przyjęcia  treści  i  podpisania  umowy  dostawy  sprzętu  komputerowego  
oraz oprogramowania,

 przyjęcia  treści  i  podpisania  umowy  dostawy  urządzeń  komputerowych  typu  „zapora
ogniowa”,

 zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz  przyjęcia
treści  wzoru  umowy  do  zadania  pt.   „Termomodernizacja  budynku  Starostwa
Powiatowego  w  Opolu  przy   ul.  1  Maja  29,  w   celu  poprawy  efektywności
energetycznej budynku” i ogłosił drugi przetarg.



Zarząd Powiatu Opolskiego objął patronatem honorowym cztery przedsięwzięcia 

– VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego pn. „Wciąż Blisko nas”

-  XXXIX Finał Krajowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

- „VIII Dąbrowskie Spotkania z poezją śpiewaną ZAMCZYSKO”

- „Komprachcickie Walki Robotów 2016 ”.


