
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 1 grudnia 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Powiat Opolski w związku z wnioskiem Uniwersytetu 

Opolskiego o nabycie w drodze darowizny części dz. nr 1109/4 stanowiącej własność Powiatu 

Opolskiego, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, 

zabudowanej obiektem starej szklarni z małym budynkiem gospodarczym, wystąpił do Burmistrza 

Prószkowa o wydanie opinii w zakresie zgodności podziału ww. działki z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie przedkładając wstępny projekt podziału tej 

nieruchomości. 

Do sporządzenia i przedłożenia ww. projektu podziału zobowiązany został Powiat Opolski  

przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do którego wystąpiono o wyrażenie zgody 

na podział i zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.   

Ponadto Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na cele publiczne na 

rzecz Powiatu Opolskiego własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa - Agencji 

Nieruchomości Rolnych o powierzchni 0,0358 ha z k.m. 1 położonej w Luboszycach gmina Łubniany, 

wchodzącej w skład  drogi powiatowej 1703 O.  

O przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych przedmiotowej działki wystąpił Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu – zarządca tej drogi, w celu włączenia jej do pasa drogi powiatowej nr 1703 O.     

 

W ramach zamówień realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii kończących się w 

2016 roku: 

- na początku grudnia br. zakończono odbiór prac związanych z wykonaniem audytu i Studium 

Wykonalności dla projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego”. W przyszłym roku w ramach naborów przeprowadzanych przez Instytucję 

Zarządzającą zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków Unii Europejskiej. 

Projekt będzie realizowany przez wszystkie powiaty województwa opolskiego a także przez 

Województwo Opolskie i Miasto Opole. Powiat Opolski jest Liderem porozumienia zawartego w 

sprawie realizacji ww. projektu, jest odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie poprawnego 

wniosku o jego dofinansowanie. Celem projektu jest ujednolicenie dostępu do danych geodezyjnych i 

kartograficznych obejmujących zasięgiem całe województwo opolskie poprzez udostępnianie tych 

danych w sposób jednolity dla całego województwa w ramach wspólnego portalu, 

- w grudniu br. uruchomiono portal udostępniający wgląd do danych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, w tym dane ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej. 

Obecnie trwają prace związane z końcową konfiguracją dostępu do portalu poprzez stronę internetową 

Powiatu. Portal ten jest kolejnym etapem rozbudowy zintegrowanego systemu prowadzenia baz 

danych pzgik w Opolu, którego zadaniem jest umożliwienie zdalnego dostępu do danych pzgik dla 

osób oraz instytucji zewnętrznych. Całość prac związanych z uruchomieniem oraz administracją 

portalu (m. in. tworzenie nowych kompozycji mapowych) jest realizowana w ramach posiadanych 

zasobów Wydziału Geodezji i Kartografii. Adres portalu: www.eportal.powiatopolski.pl, 

- w grudniu br. przeprowadzony zostanie odbiór prac modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i 

budynków, szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru gmin Łubniany oraz Tarnów Opolski, a 

także założenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz bazy 

obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru gminy Łubniany. Dane powstałe w wyniku tych 

zamówień są importowane do baz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Opolu 

począwszy od 19 grudnia 2016 roku. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 

Opolskiego w miejscowościach: Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa,  Prószków, Ozimek, 

Tarnów Opolski, Suchy Bór gm. Chrząstowice, Tułowice, Niemodlin, Dąbrowa, Komprachcice. W 

wyniku konkursu dwa punkty zostaną powierzone Fundacji Togatu PRO BONO z Olsztyna, jeden 

punkt Stowarzyszeniu OPPEN z Opola. Oprócz fundacji punkty pomocy prawnej będą obsługiwane 

również przez radców i adwokatów. 

http://www.eportal.powiatopolski.pl/


Przystąpiliśmy do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Pierwsza pomoc”, w ramach 

którego zakupiono fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej i apteczki pierwszej 

pomocy. Pomoce dydaktyczne zostaną przekazane do szkół uczestniczących w programie. 

W szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski odbyły się w grudniu br. spektakle i 

warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z zakresu profilaktyki uniwersalnej w środowisku szkolnym, 

sfinansowane w całości z budżetu Powiatu Opolskiego. 

Podjęto działania organizacyjno-przygotowawcze do kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu 

Opolskiego w 2017 roku. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przygotowano 71 paczek świątecznych, 

które wręczono kombatantom z terenu Powiatu Opolskiego w dniach od 16 do 20 grudnia. 

W czasie odwiedzin u poszczególnych kombatantów pracownicy Starostwa Powiatowego mieli okazję 

poznać ich sytuację zdrowotną i socjalną. 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w następujących sprawach: 

- zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a firmą Vulcan w sprawie udostępnienia aplikacji o 

z nazwie Sigma w części organizacyjnej (z arkuszem i arkuszem optivum); 

- zatwierdzenia zadania publicznego z zakresu: 

a) kultury i sztuki określonego w umowie nr OK.524.20.2016 z dnia 31 maja 2016r. pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”; 

b) kultury fizycznej i sportu określonego w umowie nr OK.524.23.2016 z dnia 14 marca 2016r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego udzielił pełnomocnictwa dla PGE Obrót S.A. w związku 

ze zmianą sprzedawcy energii, podjął uchwałę w sprawie akceptacji wzoru umowy na dostawę sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania oraz wzoru umowy na wykonanie projektu instalacji 

hydrantowej, przyłącza instalacji hydrantowej, pompowni. 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące 

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. 

 

 


