
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 25 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. 

  

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 

- przekazał na rzecz Województwa Opolskiego 10 działek o łącznej powierzchni 10,5522 ha 

położonych w obrębach Krasiejów, Grodziec i Ozimek, stanowiących dotychczas własność 

Powiatu Opolskiego,  a obecnie wchodzących w skład drogi wojewódzkiej nr  463 Bierdzany 

– Ozimek- Zawadzkie.   

W księdze wieczystej prawo własności na rzecz Województwa Opolskiego zostało wpisane w 

dniu 13 czerwca 2017r. z wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich - na podstawie art. 

2a ust.2  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.  z 2016r. poz.1440) 

oraz  protokołu   zdawczo – odbiorczego  zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim, a 

Województwem Opolskim. 

- przeprowadził  w dniu 8 czerwca  2017r. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej zabudowanej,  położonej w Tułowicach  przy ul. Zamkowej 5A, 

oznaczonej numerami działek  633/7   i  633/6 z karty mapy 2 o łącznej powierzchni 0,2400 

ha stanowiącej własność Powiatu Opolskiego. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym 

i został ustalony nabywca nieruchomości. 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła  41.920,00 zł brutto.  

- wyraził zgodę na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat, na rzecz  osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą:   „MARKO-CAFE” część pomieszczenia  

użytkowego  o  powierzchni   1,00m2 (hol)  znajdującego się  w budynku  przy ul 1 Maja 29  

w Opolu  - z przeznaczeniem  na umieszczenie dystrybutora do napojów gorących .     

- wyraził zgodę na wniosek Prezydenta Opola  na ustalenie stawki czynszu w wysokości 

12,00 zł za 1m2  z tytułu dzierżawy części gruntu pod kioskami handlowymi, stanowiącego  

współwłasność Powiatu Opolskiego  w   732/10000 cz.,  położonego przy Placu Wolności 7-8 

w Opolu,  w ramach jego administrowania przez Miasto Opole – zgodnie  z  porozumieniem z  

2016r. zawartym pomiędzy Miastem Opole, a   Powiatem Opolskim .   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres trzech lat. 

W ramach zadań związanych z edukacją:  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

a) udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy w sprawie przekazania dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków pomiędzy 

Powiatem Opolskim a: 

✓ Rzymskokatolicką Parafią pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny                 

w Niemodlinie na zadanie pt.„ Prace konserwatorskie przy drewnianych 

zabytkach: chrzcielnica oraz krucyfiks z konsolą z kościoła pw. NMP               

w Szydłowcu Śląskim”, 



✓  Rzymskokatolicką Parafią św. Jerzego w Prószkowie na zadanie                   

pt.” Prowadzenie robót budowlanych w zakresie wymiany okien w kościele 

pw. Św. Jerzego w Prószkowie”, 

✓ Rzymskokatolicką Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu 

na zadanie pt.” Konserwacja i renowacja Krucyfiksu w kościele                     

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu”,  

b) zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Vulcan dotyczącą usprawnienia 

procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego      

tj. systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji szkoły ponadgimnazjalne rok 

szkolny 2017/2018, 

c) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury 

fizycznej i sportu określonego umową nr ES.524.7.2017 z dnia 27.04.2017 r. 

pomiędzy Powiatem Opolskim a Ludowym Klubem Sportowym Piłkarzy Ręcznych 

przy OSiR w Komprachcicach.  

W dniu 21 czerwca odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego dla Powiatu Opolskiego zorganizowane, na zaproszenie Wójta Gminy 

Dobrzeń Wielki, w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki. 

 W okresie międzysesyjnym wpłynął wniosek o patronat dla Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” 

na VI Powiatowe Spotkania Kresowe, które odbędą się w dniach 1-2 lipca 2017 r. Zarząd 

Powiatu Opolskiego udzielił patronatu fundując również nagrody w konkursach.  

 

Przypominamy, że 30 czerwca mija termin składania wniosków o Nagrodę Starosty 

Opolskiego Magnolia Powiatu. Przyjmujemy wnioski również drogą mailową: 
mfleszar@powiatopolski.pl 
 

 W sprawach administracyjno – gospodarczych Zarząd Powiatu Opolskiemu podjął 

uchwały   w sprawie 

 

1. 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” 

– wnioski dotyczy przetargu nr 3 i  4. Zakres prac obejmuje cześć dotycząca 

remontu dachu, 

2. przyjęcia treści i podpisania umowy o konserwację i serwis techniczny instalacji 

systemu alarmowego i systemu telewizji przemysłowej, 

3. akceptacji umowy określającej warunki pracy źródła energii w instalacji odbiorcy 

– mikroinstalacji fotowoltaicznej – budynek Starostwa Powiatowego w Opolu, 

4. przyjęcia treści i podpisania umowy dostawy sprzętu komputerowego  

wraz z oprogramowaniem, 

5. przyjęcia treści i podpisania polisy w sprawie ubezpieczenia mienia i OC Powiatu 

Opolskiego  

mailto:mfleszar@powiatopolski.pl


W dniu 29 maja br. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął do dofinansowania projektu pn. 

„Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”, który realizowany będzie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.  

 

I etap projektu obejmował budowę infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminach 

Popielów i Dobrzeń Wielki (budowa ścieżki rowerowej na odc. Popielów – Stare 

Siołkowice oraz na odc. Stare Siołkowice – Chróścice – realizatorami tych inwestycji są 

Gminy) oraz w m. Krasiejów – budowa kładki pieszo-rowerowej z fragmentem ścieżki 

łączącym się z istniejącą już infrastrukturą. Projekt jest w trakcie realizacji  

 

 

Projekt związany z II etapem jest efektem Porozumienia Partnerskiego z dnia 22 grudnia 

2016 r., które zakłada wspólne zrealizowanie przedsięwzięcia przez 10 podmiotów – JST, 

którego Liderem jest Powiat Opolski. 

W ramach projektu wybudowane zostaną ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe na 

terenie powiatu opolskiego, które zrealizuje: 

 

1) Gmina Chrząstowice  

- Ścieżka rowerowa w m. Suchy Bór prowadząca do dworca kolejowego. Ponadto w ramach 

centrum przesiadkowego powstaną parkingi Park&Ride (dla samochodów)  

i Bike&Ride (dla rowerów) w przy stacji kolejowej w Suchym Borze. 
 

2) Gmina Komprachcice 

- Ciąg pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze – 

Komprachcice.  

 

3) Gmina Łubniany 

- Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 

na odcinku Kępa – Biadacz – zadanie realizowane wspólnie  

z Powiatem Opolskim 

 

- Ciąg pieszo-rowerowy na odc. Brynica (wzdłuż drogi wojewódzkiej 461) oraz drogi 

powiatowej nr 1702 do przysiółka Surowina (granica gminy) – zadanie realizowane będzie 

wspólnie z Województwem Opolskim i Powiatem Opolskim; 

 

4) Gmina Prószków 

- Ścieżka rowerowa „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. 

Złotniki – Prószków (Pomologia) – zadanie realizowane wspólnie z Województwem 

Opolskim. 

- Powstanie również parking Bike&Ride przy przystanku autobusowym, który zlokalizowany 

będzie przy Pomologii, 

5) Tarnów Opolski 

- Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Miedziana – Tarnów Opolski prowadząca do centrum 

przesiadkowego PKP  

w m. Tarnów Opolski (połączenie do istniejącej ścieżki  

w Kosorowice – Tarnów Opolski stacja PKP). W pobliżu stacji kolejowej w Tarnowie Op. 

powstaną również parkingi Park&Ride i Bike&Ride. 

 



7) Gmina Tułowice 

- Ścieżka pieszo-rowerowej z miejscowości Tułowice Małe  

i Ligoty Tułowickiej do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w m. Tułowice. W 

ramach centrum przesiadkowego powstaną parkingi  Bike&Ride  i  Park&Ride, 

 

8) Gmina Turawa 

- Ścieżka rowerowa od drogi serwisowej w pobliżu centrum handlowego „Turawa Park” w 

kierunku Zawady i dalej od ronda w m. Zawada (wzdłuż drogi powiatowej 1705 O) do ul. 

Harcerskiej nad Jeziorem Turawskim w m. Turawa. W ramach inwestycji powstanie również 

parking Bike&Ride przy stacji kolejowej w Kotorzu Małym – zadanie realizowane wspólnie z 

Powiatem Opolskim. 

 

Jednym z partnerów projektu jest również należąca do Aglomeracji Opolskiej Gmina 

Lewin Brzeski (powiat brzeski), która przystąpiła do projektu z zadaniem budowy centrum 

przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Lewinie Brzeskim.  

W ramach centrum powstaną parkingi Park&Ride i Bike&Ride, oświetlenie terenu i dróg 

dojazdowych (wewnętrznych) do centrum; montaż elementów małej architektury w tym 

monitoring obiektu; remont dojścia do dworca. W ramach zadania zaplanowano również 

budowę energooszczędnych punktów oświetlenia ulicznego w mieście Lewin Brzeski w 

ramach uzupełnienia istniejącego oświetlenia ulicznego. 

 

Łącznie w ramach projektu powstanie infrastruktura pieszo-rowerowa o łącznej dług. ok 40 

km, 6 parkingów Bike&Ride (Suchy Bór, Tarnów Op., Lewin Brzeski, Prószków, Tułowice i 

Turawa),  

4 parkingi Park&Ride (Suchy Bór, Tarnów Op., Lewin Brzeski, Tułowice).  

 

Koszt całkowity zadania to ok. 47 mln zł. Dofinansowanie to 85% kosztów 

kwalifikowanych (ok. 39,7 mln zł).  

 

 W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały 

dotyczące: 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w związku z zawartymi porozumieniami z  

  Gminami z terenu  naszego powiatu na wspólną realizację zadań na drogach powiatowych 

-   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. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


