
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 2 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego:  

 

- przeprowadził III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

położonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A, oznaczonej numerami działek 633/7, 633/6 z k.m. 2 o 

pow. 0,2400 ha, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Tułowicach - z ceną wywoławczą 

49.000,- zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ze względu na to, iż  nikt nie wpłacił 

wadium i nie przystąpił w wyznaczonym dniu do przetargu, 

- wyraził zgodę dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie na zawarcie umowy najmu z 

pracownikiem DPS, na czas określony do 31 stycznia 2018 r. na lokal mieszkalny nr 6C o pow. 30,00 

m
2
 znajdujący się  w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Prószkowie, 

- wyraził zgodę na nieodpłatnie nabycie przez Powiat Opolski od Agencji Nieruchomości Rolnych  

prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0358 ha położonej w obrębie Luboszyce, z 

przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi powiatowej. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 

- przeznaczył do dzierżawy nieruchomość położoną w Niemodlinie (tereny rolne nieużytkowane 

położone za rzeką Ścinawa - przejęte do zasobu Powiatu po likwidacji szpitala w Niemodlinie) o  

pow. 1,2061 ha, 

- wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Tułowicach na oddanie w użyczenie na rzecz Tułowickiego 

Ośrodka Kultury w Tułowicach krytego basenu - z przeznaczeniem na zajęcia pływackie w okresie 

ferii zimowych dla młodzieży szkolnej z Tułowic,    

- oddał w dzierżawę na okres trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców:  grunt orny o pow. 

0,6672 ha położony w Prószkowie, z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania i pomieszczenie 

użytkowe o pow. 21,80m
2
, znajdujące się w budynku szpitala w Ozimku - z przeznaczeniem na 

prowadzenie sklepu z zaopatrzeniem medycznym.     

 

W ramach zadań związanych z edukacją Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w 

sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki 

pomiędzy Powiatem Opolskim a: 

 

- Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice, 

- Stowarzyszeniem „Fair Play”, 

- Forum dla Gminy Komprachcice, 

- Polskim Stowarzyszeniem Perkusyjnym, 

- Stowarzyszeniem Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE”; 

 

b) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017, na 

realizację przeznacza się środki finansowe wyodrębnione w budżecie Powiatu Opolskiego 

stanowiące 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co w 

2017 r. daje kwotę 83.765,00 zł; 

c) przyjęcia Opinii komisji konkursowej powołanej do weryfikacji ofert na wsparcie realizacji 

zadań z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 

oraz przyznania dotacji oferentom. 

 

 Na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 

łącznej wysokości 16.237,50 przyznano dotację następującym oferentom: 

 

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA- Domecko” – Wojewódzki Turniej Dzieci i 

Żaków w Badmintona „V Memoriał Mariana Krasowskiego”- 1.200 zł 

- Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy OSiR w Komprachcicach – „IV Memoriał Dariusza 

Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci” – 1.500 zł 



- Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy OSiR w Komprachcicach- „Komprachcickie 

Mikołajki 2017- Turniej piłki ręcznej” – 1.500 zł 

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Opolu- Organizacja 

X Powiatowych zawodów Sportowo- Pożarniczych – Seniorów powiatu opolskiego- 3.000 zł  

- Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice- „III Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców Powiatu 

Opolskiego” – 5.137,50 zł 

- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Wędkarskich w 

Ozimku z udziałem reprezentantów Powiatu Opolskiego – 3.900 zł. 

 

 Na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w łącznej 

wysokości 28.000 zł przyznano  dotację  następującym oferentom: 

 

- Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski – Wycieczka 4-dniowa do Torunia i okolic dla 

członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu opolskiego – 7.500 zł 

- Stowarzyszenie „FAIR PLAY” – II powiatowy przegląd grup artystycznych  działających na terenie 

powiatu opolskiego – 1.000 zł 

- Stowarzyszenie „FAIR PLAY” – Powiat opolski – wczoraj i dziś - 1.000 zł 

- Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne – XXVI Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST – 1.000 zł 

- Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne – IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole 2017 - 

1.000 zł 

- Fundacja ProLege – „Chcę żyć bezpiecznie”- 3.300 zł 

- Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „Life for dance” – „Z KLASYKĄ NA TY” – 

trzecia edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych z mistrzami sztuki baletowej i tańca 

współczesnego – 4.000 zł 

- Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice – VIII Jarmark Adwentowo-Bożonarodzeniowy 

dla mieszkańców Powiatu Opolskiego – 5.200 zł 

- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Koncert powiatowy- 

prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego – 4.000 zł. 

 

W ramach zadań związanych ze sprawami społecznymi Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 

uchwały w sprawie: 

 

a) przyjęcia sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy Powiatu Opolskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie na lata 2014-2016 za rok 2016, 

b) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu „Prowadzenia od 1 

stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Niemodlin 

ul. Wojska Polskiego 5” określonego umową z dnia 30.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a 

Fundacją TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, 

c) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania z zakresu „Prowadzenia od 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2016 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Prószków, ul. Zamkowa 5” 

określonego umową z dnia 30.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Stowarzyszeniem OPPEN 

Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu, 

d) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania z zakresu „Prowadzenia od 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2016 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Ozimek przy ul. 

Częstochowskiej 26” określonego umową z dnia 30.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a 

Stowarzyszeniem Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie, 

e) aneksu do Umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na obszarze powiatu opolskiego w 2017 z miejscowości Suchy Bór ul. Szkolna 2 

(Świetlica Wiejska) na miejscowość Dębska Kuźnię ul. Wiejska 53 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 

3, 

f) aneksu do Porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu 

opolskiego w 2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Chrząstowice, 

g) ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego 

pn. „Pierwsza pomoc”, 

 



h) powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych  w ramach konkursu na 

realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc”. 

 

W dniach od 2 marca do 7 kwietnia 2017 r. w Powiecie Opolskim realizowana jest 

kwalifikacja wojskowa przez Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 w Opolu. 

 

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. 

 

W zakresie administrowania budynkami, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął następujące 

uchwały w sprawie: 

 

- przyjęcia treści i podpisania polis – ubezpieczenie mienia i kasjerów, 

- akceptacji wzoru umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dot. remontu dachu budynku przy ul. 

Książąt Opolskich 27, 

- zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści 

wzoru umowy do zadania pt. „Remont dachu budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz 

klatki schodowej wraz z oświetleniem” – przetargiem objęta jest część dotycząca remontu dachu, 

- przyjęcia treści i podpisania upoważnień w sprawie przeglądania w Samorządowym Kolegium 

Odwoławczym w imieniu Powiatu Opolskiego akt sprawy dot. podatku od nieruchomości za rok 2011 

i 2012 (zamek w Turawie). 

 

Dnia 23 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu Opolskiego podpisał na jeden rok Porozumienie w 

sprawie prowadzenia przez Powiat Opolski Domu Dziecka w Chmielowicach. 


