
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 20 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego:  

 

- ogłosił na dzień 8 czerwca 2017 r. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, położonej w Tułowicach  przy ul. Zamkowej 5A, ozn. nr nr dz. 633/7 i 633/6 

z k.m. 2 o łącznej pow. 0,2400 ha stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, pozostającej w trwałym 

zarządzie Zespołu Szkół w Tułowicach, z ceną wywoławczą 41.500,00 zł. Sprzedaż nieruchomości 

zwolniona jest od podatku od towarów i usług, 

- oddał w dzierżawę na okres trzech lat, na rzecz Spółki z o.o. pn. „OZ2” z siedzibą we Wrocławiu 

jedno pomieszczenie użytkowe o pow. 15,60 m
2
, znajdujące się parterze budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki, 

- przeznaczył do dzierżawy część pomieszczenia użytkowego o pow. 1,00 m
2
 (hol) znajdującego się w 

budynku przy ul. 1 Maja 29 w Opolu - z przeznaczeniem  na umieszczenie dystrybutora do napojów 

gorących, 

- w dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Modernizacja 

ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz 

informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Chrząstowice” – w 

wyniku realizacji zamówienia powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w Opolu zostanie 

wzbogacony o obiektową mapę zasadniczą, w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami dla gminy 

Chrząstowice, 

- ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. „Informatyzacja, integracja i 

harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa” – w wyniku 

realizacji zamówienia pzgik w Opolu zostanie wzbogacony o dane niezbędne do utworzenia 

obiektowej mapy zasadniczej dla gmin Turawa oraz Dobrzeń Wielki. 

 

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

sprawie: 

a) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół w Ozimku i na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

w Opolu, 

b) zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a: 

 Polskim Stowarzyszeniem Perkusyjnym dotyczącym realizacji zadania publicznego pn. 

„IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole 2017”, 

 Stowarzyszeniem Forum dla Gminy Komprachcice dotyczącym realizacji zadania 

publicznego pn. III Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców Powiatu Opolskiego, 

 Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim dotyczącym 

realizacji zadania publicznego pn. „Koncert powiatowy - prezentacja zespołów 

mniejszości niemieckiej z Powiatu Opolskiego”, 

 Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego dotyczącym realizacji zadania 

publicznego pn. „Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich w 

Ozimku z udziałem reprezentantów Powiatu Opolskiego”, 

 Ludowym Klubem Sportowym Piłkarzy Ręcznych przy OSiR w Komprachcicach 

dotyczącym realizacji zadania publicznego pn. „IV Memoriał Dariusza 

Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci”.  

c) zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku. 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia 2017 r. postępowania konkursowego na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku, komisja wyłoniła kandydata w osobie Pana 

Dariusza Bigasa, 

d) zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Opolu. W wyniku przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Opolu, komisja wyłoniła kandydata w osobie Pani Urszuli Gamrot-Ciemny, 



e) sprawdzenia pod względem formalnym Wniosków o udzielenie w roku 2017 dotacji celowej 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami” przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Powiatu Opolskiego, 

f) opinii dotyczącej zasadności udzielenia dotacji oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Opolskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków w 2017 r.   

 

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 Powiatu 

Opolskiego 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: 

 

- 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” – wniosek dotyczy przetargu nr 2. Zakres prac obejmuje część 

dotycząca remontu dachu, 

- przyjęcia treści i podpisania upoważnień w sprawie przeglądania akt sprawy dot. podatku od 

nieruchomości za rok 2011 i 2012 (zamek w Turawie), 

- wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego dotyczącej odwołania się od decyzji 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. podatku od nieruchomości za rok 2012 (zamek w 

Turawie), 

- akceptacji wzoru treści pełnomocnictwa dla pracownika firmy FreeVolt Sp. z o.o. dotyczące 

zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

 

W dniach od 8 do 12 maja 2017 r. na Ukrainie odbyło się spotkanie przedstawicieli: Powiatu 

Opolskiego, Powiatu Saalfeld-Rudolstadt oraz Powiatu Dolina. Z ramienia Powiatu Opolskiego udział 

wzięło dwóch członków Zarządu Powiatu. 

Dyskutowano m.in. o możliwości podjęcia wspólnych, trójstronnych działań w kierunku rozwoju 

społecznego, kulturalnego i gospodarczego, a także pozyskiwania środków unijnych.  

 


