
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO

za okres od 30 czerwca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r.

W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego: :
1)  Przeprowadził  w  dniu  9  sierpnia  2016r.   I  przetarg   ustny  nieograniczony  na  sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Tułowicach  przy ul. Zamkowej 5A, oznaczonej

numerami działek 633/7,633/6 z km. 2 o powierzchni 0,2400 ha, pozostającej w trwałym zarządzie

Zespołu Szkół w Tułowicach - z ceną wywoławczą 84.000,- zł  . 

Przetarg na wyżej opisaną nieruchomość został zakończony wynikiem  negatywnym, ze względu na

to, iż  nikt   w  wyznaczonym  terminie  nie wpłacił wadium, nie złożył pisemnego oświadczenia o

zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie przystąpił  do przetargu.   

2)  Wyraził  zgodę  dla   Zespołu Szkół  w Ozimku  na  zawarcie   kolejnych umów najmu na czas

oznaczony do trzech lat, których przedmiotem są części  nieruchomości  pozostających w trwałym

zarządzie Zespołu Szkół w Ozimku z przeznaczeniem na:

 -  prowadzenie zajęć z pozaszkolnej edukacji  artystycznej, 

 -  prowadzenie treningów karate,  

 -  prowadzenie zajęć z piłki siatkowej,

-   czasowe użytkowanie garażu   (na przechowywanie prywatnego samochodu)

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  były  aktualizowane  plany  finansowe  Starostwa

Powiatowego w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

W sprawach administracyjno – gospodarczych Zarząd Powiatu Opolskiemu podjął

uchwały   w sprawie:

-  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”

- wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. podatku od nieruchomości

za lata 2011 i 2012)

- przyjęcia treści i podpisania umowy autorskiej opieki technicznej na oprogramowanie ERGO Zasób

Nieruchomości

- przyjęcia treści i podpisania umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych

- przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa

W ramach  zadań  z  zakresu  oświaty  i  kultury  Zarząd  Powiatu  Opolskiego  zawarł  6

umów pomiędzy Powiatem Opolskim a 



− Stowarzyszeniem Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE” dotyczącej

realizacji zadania publicznego tj. Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej

mieszkańców Powiatu  Opolskiego    w kraju  i  za granicą  poprzez  udział  tancerzy

zamieszkałych na terenie Powiatu Opolskiego w Mistrzostwach Świata podczas IDO

WORLD BALLET, MODERN AND JAZZ CHAMPIONSHIPS w Wetzlar,

− Rzymskokatolicką Parafią św. Rocha w Starych Budkowicach dotyczącej przekazania

dotacji celowej na „Wymianę pokrycia dachowego w kościele parafialnym św. Rocha

w Starych Budkowicach ”;

− Fundacją PRO-LEGE w Opolu  dotyczącej realizacji zadania publicznego „Chcę żyć
bezpiecznie”;

− Ludowym  Uczniowskim Klubem  Sportowym  „VICTORIA DOMECKO”   dotyczącej

realizacji zadania publicznego „Wojewódzki Turniej Dzieci i Żaków w Badmintona – IV

Memoriał Mariana Krasowskiego”;

− Stowarzyszeniem Edukacji  Tanecznej i  Artystycznej „LIFE FOR DANCE” dotyczącej

realizacji zadania publicznego tj. Z klasyką na Ty – Warsztaty taneczne i kulturoznawcze

z mistrzami sztuki baletowej  i tańca współczesnego”;

-  Forum dla Gminy Komprachcice, dotyczącym realizacji zadania publicznego tj. VII

Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego;

Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawie:

− zatwierdzenia  wyników  postępowania  konkursowego  na  dyrektora  Zespołu  Szkół

Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze. Została nim Pani

Jolanta Jędrzejczyk;

− zatwierdzenia  sprawozdań  z  wykonania  zadania  publicznego  z  zakresu  kultury

fizycznej  i  sportu  pomiędzy Powiatem Opolskim a Ludowym Klubem Sportowym

Piłkarzy  Ręcznych  przy  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Komprachcicach,

Stowarzyszeniem Edukacji Tanecznej i  Artystycznej „LIFE FOR DANCE, Polskim

Stowarzyszeniem Perkusyjnym, Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Opolski ;

− zawarcia  porozumienia  o  powierzeniu  prowadzenia  zadania  publicznego  z  zakresu

kultury i promocji powiatu;


