
 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 27 października 2016 r. do 1 grudnia 2016 r. 

  

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego 

 

1. Powiat Opolski w powyższym okresie  nabył w drodze decyzji Wojewody Opolskiego  z 

mocy prawa grunty zajęte pod drogi powiatowe obejmujące : 

- 10 działek  o łącznej powierzchni 10,5522 ha położonych w obrębach Ozimek, Krasiejów i  

   Grodziec gmina Ozimek stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa,  

- 2 działki  o łącznej powierzchni 0,0369 ha położone w obrębie Krzyżowa Dolina gmina   

  Ozimek stanowiące dotychczas własność osób fizycznych. 

 

2.W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego  :    

 

1) Przeprowadził 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  .  

Przetarg  zakończył się wynikiem  negatywnym, ze względu na to, iż  nikt   w  wyznaczonym  

terminie  nie wpłacił wadium i nie przystąpił  do przetargu.    

 

2) Wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Tułowicach na oddanie w użyczenie  na rzecz  

Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach basenu - z przeznaczeniem na zorganizowanie 

X Amatorskich Rekreacyjnych Mistrzostw Opolszczyzny w Pływaniu „Family Cup”.            

 

3) Wyraził zgodę na przeprowadzenie przez Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie 

Opolskim modernizacji kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Domu Dziecka.   

4) Wystąpił do Opolskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na 

dokonanie podziału geodezyjnego działki nr 1109/4 stanowiącej własność Powiatu 

Opolskiego, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w 

Prószkowie, położonej w Prószkowie przy ul. Pomologia, polegającego na wydzieleniu 

obiektu starej szklarni (pozostała konstrukcja metalowa) z małym budynkiem gospodarczym, 

w związku z wnioskiem Uniwersytetu Opolskiego  o nabycie tej nieruchomości.   

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 ramach realizacji zadań z dziedziny oświaty, kultury i sportu Zarząd podjął uchwały 

w sprawie: 
1. przedłożenia radzie powiatu opolskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

w roku szkolnym 2015/2016; 

2. zatwierdzenia zadania publicznego z zakresu: 



a) kultury i promocji powiatu określonego w porozumieniu z dnia 15 lipca 2016r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Komprachcice; 

b) wykonania prac lub robót tj. „Remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem 

architektoniczno-rzeźbiarskim elewacji zewnętrznej drugie elewacji południowej 

(szczyt i fasada) i elewacji wschodniej Domu Zakonnic w Czarnowąsach – etap II, 

część 4” zgodnie z umową nr ok.411.3.2016 z dnia 30 maja 2016r.  

3. zwolnienia ucznia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz ucznia Publicznego 

Technikum Leśnego z opłat za zakwaterowanie w internacie. 

 

Tegoroczna III edycja Magnolii Powiatu Opolskiego została powiązana z dwoma 

jubileuszami: 15 rocznicą podpisania umowy o współpracy partnerskiej z powiatem Saalfled 

– Rudolstadt z Niemiec i 10 rocznicą współpracy z powiatem Dolina na Ukrainie. Gala 

odbyła 25.11.16 w Prószkowie w hotelu Arkas. Z tej okazji w powiecie opolskim gościli:   

 

POWIAT DOLINA /WOJEWÓDZTWO IWANOFRANKOWSK/UKRAINA  

Viktor Gromysh, wicestarosta powiatu Dolina na Ukrainie  

Oksana Yakymiv, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci 

Niewidzących i z Wadami Wzroku w Wygodzie 

Bogdan Lenigevych, radny wojewódzki 

Vytailj Skrypnyk, prywatny przedsiębiorca 

Liliana Pengryn – przewodnicząca Stowarzyszenia Dobroczynność dla Ukrainy Sofia 

Yakymiv – pedagog i nauczycielka Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci 

Niewidzących i z Wadami Wzroku w Wygodzie  

 

POWIAT SAALFELD – RUDOLSTADT/TURYNGIA/NIEMCY  

Mathias Moersch – przewodniczący Stowarzyszenia Partnerstw Powiatu 

Lothar Reinwarth – inicjator podpisania umowy o współpracy partnerskiej 

 

Goście z Ukrainy (22 – 26.11) zwiedzili Opole, Nysę, Paczków i kopalnię soli w Wieliczce 

oraz wzięli udział w gali wręczenia Nagrody Starosty Opolskiego. Członkowie delegacji z 

Niemiec (25 – 27.11.16), jak co roku przywieźli prezenty dla wychowanków domów dziecka. 

Oficjalne wręczenie odbyło się w domu dziecka w Turawie.   

 

KATEGORIA PRO PUBLICO BONO 

Stowrzyszenie Partnerstw Powiatu Saalfeld – Rudolstadt: Reinwarth Lothar, Hans Joachim 

Schubert i Mathias Moersch  

Wyróżnienie w kategorii Pro Publico Bono: Hubert Michala gm. Dobrzeń Wielki  

KATEGORIA FIRMA ROKU 

Heinrich Nyolt, właściciel firmy TinaLED w Dębskiej Kuźni, gm. Chrząstowice     

KATEGORIA SPORTOWIEC ROKU 

Rafał Pasierbek, gm. Niemodlin  

wyróżnienie: Michała i Rafała Talagowie, gm. Chrząstowice 

KATEGORIA ANIMATOR KULTURY 

Elżbieta Scheitza, gm. Dobrzeń Wielki  

Wyróżnienia: Adelajda Pasoń, gm. Chrząstowice i Katarzyna Paszula, gm. Niemoedlin .  

KATEGORIA EDUKATOR ROKU  

Gizela Przybyła, gm. Dąbrowa  
 

KATEGORIA NAGORDA SPECJALNA 

Oksana Yakymiw, Ukraina 



KATEGORIA BIAŁA MAGNOLIA  

Białą Magnolię otrzymała pani Helena Gruszka, gm. Ozimek.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


