
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  29 czerwca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Powiat Opolski nabył: 

 

1) w drodze decyzji Wojewody Opolskiego z mocy prawa grunty zajęte pod drogi powiatowe 

obejmując: 

- 21 działek o łącznej pow. 11,6783 ha położonych w obrębach Piotrowa, Tarnów Opolski, 

Miedziana, Kosorowice, Luboszyce, Łubniany, stanowiących dotychczas własność Skarbu 

Państwa (bez odszkodowania) 

- 5 działek o łącznej pow. 0,0493 ha położonych w obrębach Chobie i Falmirowice 

stanowiące dotychczas własność osób fizycznych (odszkodowanie zostanie wypłacone ze 

środków Skarbu Państwa). 

 

2) w drodze decyzji Starosty Opolskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej  dla 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 1 działkę o pow. 0,1055 ha w obrębie Magnuszowice 

(za odszkodowaniem dla byłego właściciela - płatne przez ZDP). 

Zbył na rzecz osoby fizycznej w dniu 16 sierpnia br. aktem notarialnym nieruchomość 

gruntową zabudowaną  położoną w Tułowicach  przy ul. Zamkowej 5A, oznaczoną  

numerami dz. 633/7 i 633/6 o łącznej pow. 0,2400 ha za cenę 41.920,00 zł brutto.  

Bezpośrednio przed sprzedażą został wygaszony trwały zarząd dla Zespołu Szkół w 

Tułowicach w stosunku do tej nieruchomości.  

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego po dokonaniu podziału dz. nr 1109/4 położonej w 

Prószkowie przy ul. Pomologia, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w 

Prószkowie, polegającego na wydzieleniu obiektu starej szklarni z budynkiem gospodarczym, 

przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Uniwersytetu Opolskiego w celu  jej 

rewitalizacji i włączenie w zakres działań inwestycyjnych tworzonego Centrum w Prószkowie 

przygotował protokół rokowań w sprawie ustalenia warunków darowizny na rzecz Uczelni  

geodezyjnie wydzielonej nowej działki nr 1109/5 z k.m. 8 o pow. 0,2937 ha, na której  

znajduje się obiekt szklarni i przesłał go do Uniwersytetu Opolskiego, celem zapoznania się z 

jego treścią  i podpisania.   

Wyraził zgodę dla Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie na 

zawarcie kolejnej umowy najmu z osobą fizyczną, na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. 

na część korytarza w budynku szkoły pod automat z produktami typu Solid i automat do 

napojów ciepłych.  

 

W zakresie administrowania budynkami, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 

następujące uchwały w sprawie: 

- zatwierdzenia treści wzoru umowy na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych – 

wyposażenie sekretariatu, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy na dostawę serwera w ramach projektu pn. „Kształcenie 

zawodowe dla rynku pracy – 1”. 

 

W ramach zadań związanych z edukacją Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały 

w sprawie: 

a) zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a: 



 Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, 

dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja X Powiatowych 

zawodów Sportowo – Pożarniczych – Seniorów powiatu opolskiego”. 

 Stowarzyszeniem Edukacji Tanecznej i Artystycznej LIFE FOR DANCE, 

dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Z KLASYKĄ NA TY” - trzecia 

edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych z mistrzami sztuki 

baletowej i tańca współczesnego. 

 Stowarzyszeniem Forum dla Gminy Komprachcice, dotyczącej realizacji 

zadania publicznego pn. „VIII Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla 

mieszkańców powiatu opolskiego” 

 Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „VICTORIA –Domecko”, 

dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. Wojewódzki Turniej Dzieci i 

Żaków w Badmintona „V Memoriał Mariana Krasowskiego”. 

 Fundacją PRO- LEGE w Opolu, dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. 

„Chcę żyć bezpiecznie”.    

 Ludowym Klubem Sportowym Piłkarzy Ręcznych przy OSiR w 

Komprachcicach, dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. 

Komprachcickie Mikołajki 2017 – Turniej piłki ręcznej.   

 

b) powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.  

c) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i 

sztuki określonego umową nr ES.524.13.2017 z dnia 27.04.2017 r. pomiędzy 

Powiatem Opolskim a Polskim Stowarzyszeniem Perkusyjnym.  

 

W ramach zadań związanych ze sprawami społecznymi Zarząd Powiatu Opolskiego 

podjął uchwały w sprawie: 

a) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami 

pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r., 

b) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania wynikającego z programu polityki 

zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc” określonego 

umową z dnia 5.04.2017 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Opolskim Oddziałem 

Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, 

c) projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami 

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

publicznym i o wolontariacie na 2018 rok. 

 

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 dniach 31 lipca do 4 sierpnia 2017 r. przebywałem na Ukrainie w powiecie 

partnerskim Dolina. Celem wizyty było między innymi zaproszenie uczniów do nauki w 

Zespole Szkół w Prószkowie. Spotkałem się z uczniami i rodzicami w celu zebrania 

dokumentów wymaganych do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Informuję, że 38 uczniów 



przybędzie dnia 3 września 2017 r. Są to uczniowie z różnych rodzin nie tylko posiadających 

polskie korzenie, o różnym statusie materialnym. Naszym celem jest integrowanie młodych 

Polaków z obcokrajowcami, łamanie stereotypów. Uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę 

nie tylko polskich nauczycieli, ale również jednego pedagoga ukraińskiego, który będzie 

zatrudniony w szkole, jako pomoc nauczyciela. Jest to dla nas swoisty eksperyment, który 

mamy nadzieję powiedzie się i będzie mógł być powtarzany corocznie. Na kształcenie 

obcokrajowców otrzymamy subwencję oświatową powiększoną o algorytm przeznaczony na 

naukę języka polskiego. 

Natomiast w dniach 7-10 września 2017 r. do naszego powiatu przybędzie delegacja z 

Powiatu Dolina. Jednym z punktów wizyty partnerskiej będzie spotkanie z radnymi w dniu 8 

września 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Zapraszam Państwa już dzisiaj 

na to spotkanie. W celach organizacyjnych proszę o zapisywanie się na listę. 

 

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Dożynki Powiatowo-Gminne, które odbędą 

się 10 września 2017 r. w Popielowie. 

Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.30 Mszą św. w kościele parafialnym p.w. NMP 

Królowej Aniołów w Popielowie. 
 


