
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO

za okres od 18 sierpnia 2016 r. do 29 września 2016 r.

W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego:

1.  Ogłosił  na dzień  27 października 2016r.  II  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 68.000,- zł. 

Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług na dzień

sprzedaży nieruchomości. 

 

2.  Wyraził  zgodę   na  oddanie  w  najem  oraz  przeprowadzenie  remontu  nieruchomości

pozostających w trwałym zarządzie jednostek powiatu:

a) dla Domu  Pomocy Społecznej w Prószkowie

- na  remont hełmów wież zamku  w Prószkowie przy ul. Zamkowej 8,  

      -  na zawarcie dwóch umów  najmu z dwoma pracownikami DPS  na okres  12 miesięcy

na 

         2 lokale mieszkalne  o   powierzchni 54,85 m2  i   powierzchni 24,64 m2,      

         znajdujące się  w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Prószkowie,

b)  dla  Zespołu  Szkół   im.  J.  Warszewicza  w  Prószkowie na  zawarcie  kolejnej  umowy

dzierżawy na okres jednego roku, na nieruchomości gruntowe oznaczone numerami działek

1108/2, 1125/7, 1125/8  z  karty   mapy  8 położone   w Prószkowie,  

c) dla Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie przy ul.  Opolskiej  34,   na

zawarcie kolejnych umów najmu na okres 1 roku,    

 - na sale gimnastyczną - z przeznaczeniem na ćwiczenia (piłka siatkowa Pań),

- na  część korytarza  - z przeznaczeniem pod    automat  z produktami żywnościowymi.

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.

19 września ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.

W ramach realizacji zadań oświatowych

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w następujących sprawach:

1. Zatwierdzenia  sprawozdania  końcowego  z  wykonania  prac  lub  robót  tj.  Wykonania

renowacji  elewacji  wieży  kościoła  pw.  św.  Antoniego określonego  umową  nr



OK.411.8.2016 pomiędzy Powiatem Opolskim a Rzymsko- Katolicką  Parafią  p.w. św.

Antoniego w Luboszycach ;

2. Wyznaczenia  nauczyciela  do  zastępowania  dyrektora  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej w Opolu. 

3. Zwolnienia  ucznia  Publicznego  Technikum  Leśnego  w  Tułowicach  z  opłat  za

zakwaterowanie w internacie.

W niedzielę 4 września 2016 r. w Polskiej Nowej Wsi, gmina Komprachcice odbyły się XVI

Dożynki Powiatowo-Gminne. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od przejazdu barwnych korowodów dożynkowych,

spod kościoła parafialnego w Polskiej Nowej Wsi w kierunku okolicznego stadionu.

Na stadionie w samo południe odprawiono mszę świętą dziękczynną, której przewodniczył

ks. Biskup Paweł Stobrawa. 

Starostami tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych byli  pani Joanna i Andrzej Zyla z

Polskiej Nowej Wsi. W konkursie koron dożynkowych wygrała korona z sołectwa Osowiec-

Trzęsina  z  gminy  Turawa.  Drugie  miejsce  zdobyła  korona  z  sołectwa  Chróścice,  gmina

Dobrzeń Wielki. Trzecie miejsce przyznano koronie z sołectwa Szydłów w gminie Tułowice.

Dnia  7  września  2016  r.  oddano  do  użytku  po  remoncie  drogę  w  Magnuszowicach.

Kilometrowy  odcinek  odbudowanej  drogi  kosztował  ponad  2  miliony.  Droga  w

Magnuszowicach  została  poszerzona  do  ponad  6  metrów,  po  lewej  stronie  wybudowano

chodnik. Mieszkańcy mają  także wykonane zjazdy na posesje. Dzięki realizacji inwestycji

drogowej  i  budowie  chodnika  wieś  jest  bezpieczniejsza.  Gmina  Niemodlin  przekazała

Powiatowi Opolskiemu dotację w wysokości 200 000 zł na przebudowę drogi.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii 

W  chwili  obecnej  trwają  prace  związane  z  realizacją  zadań  dotyczących  modernizacji

ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  modernizacji  i  założeniu  szczegółowej  osnowy

geodezyjnej dla gmin Łubniany oraz Tarnów Opolski. W miesiącu wrześniu nastąpił odbiór I

etapu prac, całość  prac winna zakończyć  się  15 grudnia 2016 roku. Ujawnienie danych w

operacie ewidencyjnym nastąpi w styczniu 2017 roku.

Równolegle  prowadzone  są  prace  związane  ze  stworzeniem  bazy  danych  geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych dla map w skali

1:500-1:5000 dla gminy Łubniany. Planowany termin zakończenia prac to 27 listopada 2016

roku.

W  sprawach  administracyjno  –  gospodarczych  Zarząd  Powiatu  Opolskiemu

podjął uchwały   w sprawie:

-  akceptacji  treści  wzoru  umowy o  świadczenia  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  z

Tauron  Dystrybucja  S.A.  –  budynek  biurowy Pl.  Wolności  7/8  (zwiększenie  mocy)  oraz

wyznaczenia osób do jej podpisu,

- przyjęcia treści  i podpisania umowy na ochronę osób i mienia ,



-  akceptacji  treści  wzoru  umowy  na  „Opracowanie  dokumentacji  technicznej  osuszania,

remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku

przy  ul.  Książąt  Opolskich  27  w  Opolu  oraz  budynku  przy  ul.  Wojska  Polskiego  5  w

Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim”  oraz wyznaczenia osób do jej podpisu,

-  przyjęcia  treści  i  podpisania  pełnomocnictwa  w  zakresie  reprezentowania  Powiatu

Opolskiego  w sprawach  związanych  z  uzyskaniem decyzji  o  pozwolenie  na  budowę  lub

zgłoszenia  na  budowę  oraz  innych  uzgodnień  związanych  z  realizacją  zadania  pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji

przeciwwilgociowej  ścian  fundamentowych  budynku  przy  

ul.  Książąt  Opolskich  27  w  Opolu  oraz  budynku  przy  ul.  Wojska  Polskiego  5  

w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim”


