
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 28 listopada 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

- przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu 

nieruchomości Powiatu Opolskiego przeznaczonych do dzierżawy, obejmujących: 

1) dwa pomieszczenia użytkowe o powierzchni 13,80 m
2
 i

 
17,50 m

2 
 oznaczone numerem

 
891,  

znajdujące się
  
na parterze budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie, 

- oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego, obejmujących: 

2) jedno pomieszczenie użytkowe o powierzchni 19,30 m
2
, znajdujące się na parterze budynku przy ul. 

Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie  

 

- jedno pomieszczenie użytkowe o powierzchni 3,9 m
2
, znajdujące się w budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku (wskazane na mapach jako piwnica). 

 

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

następujących sprawach:  

 

a) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskiem a Panem Marcinem Marasek, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ PARTNER-DENTAL Marcin Marasek w sprawie udzielenia świadczeń 

ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży  do ukończenia 18 roku życia oraz 

profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku 

życia, realizowanych w dentobusie; 

b) zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i 

sztuki Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadania  

pn. Koncert powiatowy – prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego; 

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

fizycznej i sportu Ludowego Klubu Sportowego Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Komprachcicach na zadanie pn. 70 lat piłki ręcznej w gminie Komprachcice – 

turniej piłki ręcznej chłopców oraz Stowarzyszenia Forum dla Gminy Komprachcice na 

zadanie pn. V Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców Powiatu Opolskiego; 

d) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i promocji 

dotyczącego zadania pn. Organizacja XIX Dożynek Powiatowo-Gminnych w Gminie Murów, 

w miejscowości Stare Budkowice; 

e) przedstawienie Radzie Powiatu Opolskiego „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Opolskiego na lata 2020-2023”.  

 

W ramach zadań związanych ze sprawami społecznymi: 

 

1. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę w sprawie akceptacji umowy darowizny 

dotyczącej przekazania sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, 

2. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego 

odwiedzili kombatantów z terenu Powiatu Opolskiego. Spotkania te były okazją do złożenia 

życzeń świąteczno-noworocznych oraz wręczenia paczek świątecznych. W spotkaniu 

uczestniczyła p. Leonarda Płoszaj Wicestarosta Opolski. 

 

W sprawach związanych z realizacją bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Opolu, 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął następujące uchwały w sprawie: 

 

1. zatwierdzenia do realizacji dwóch wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz przyjęcia 

treści wzoru umowy na „Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury 

informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. «e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego»” – powiat 

kluczborski, oleski, namysłowski i kędzierzyńsko – kozielski, 

2. przyjęcia treści i podpisania umowy dostawy materiałów eksploatacyjnych do komputerów. 

3. przyjęcia treści i podpisania – polisy ubezpieczeniowej samochodu Toyota RAV4, 



4. akceptacji treści i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa 

Powiatowego w Opolu” + nadzór autorski II. 

 

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 10-11 grudnia 2019 r. członkowie Zarządu Powiatu przebywali w ramach wizyty 

partnerskiej w Powiecie Saalfeld-Rudolstadt.  

Celem wizyty było omówienie współpracy na rok 2020 oraz odebranie paczek świątecznych dla 

podopiecznych Domów Dziecka Powiatu Opolskiego. 


