
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 25 października 2007 r. do 5 grudnia 2007 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, 

1.W  okresie objętym niniejszą informacją Wojewoda Opolski  stwierdził w drodze 
decyzji nabycie  z mocy prawa na własność  Powiatu Opolskiego, nieruchomości 

stanowiące  dotychczas własność osoby fizycznej, oznaczone numerami  działek 

632/142,630/141 o łącznej  powierzchni 0,0069 ha położone w obrębie Chobie  gmina 

Ozimek, zajęte pod drogę powiatową.   
 

2. W minionym okresie Zarząd Powiatu Opolskiego zbył:  

1)  w trybie przetargu ustnego ograniczonego  na rzecz podmiotów świadczących usługi 
medyczne,  nieruchomości obejmującej lokal użytkowy znajdujący się na parterze 

budynku Ośrodka Zdrowia w Graczach przy ul. XX-lecia 4,    gmina Niemodlin,  z 

przeznaczeniem na   świadczenie w tym lokalu  usług medycznych, w tym w 

szczególności w zakresie  podstawowej opieki  zdrowotnej. Zbycie nastąpiło za kwotę 
263.080,80 zł brutto . 

2) w trybie przetargu  ustnego  nieograniczonego lokal użytkowy, pełniący obecnie 

funkcję apteki, znajdujący się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Graczach przy 

ul. XX-lecia 4,    gmina Niemodlin.  Zbycie nastąpiło za kwotę 197.274,00 zł brutto . 

 

3. Zarząd Powiatu podjął  uchwały w sprawie oddania w dzierżawę 3 wolnych  

pomieszczeń użytkowych, znajdujących  się w budynku, stanowiącym własność Powiatu 

Opolskiego, położonym przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, z przeznaczeniem na 

prowadzenie usług komputerowych oraz  na pomieszczenia techniczne  (archiwum). 

 

 

4. Ponadto prowadzone były opisane niżej postępowania związane z gospodarowaniem 

mieniem powiatu.  
1) Ustanowiono  w drodze decyzji  nieodpłatnie trwały zarząd na czas nieoznaczony na 

rzecz  Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, jednostki organizacyjnej 

nie posiadającej osobowości prawnej , na nieruchomościach  gruntowych  Powiatu 

Opolskiego, położonych w Prószkowie  wraz z zabudowaniami  i urządzeniami 

znajdującymi się na nich,  o  łącznej   powierzchni   92,4545 ha . 

 

2) Realizując stosowną uchwałę Rady Powiatu Opolskiego zakończono procedurę 
związaną z podziałem geodezyjnym działki   nr 78/4 o powierzchni   0,9471 ha z karty 

mapy 1, położonej przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku.  W wyniku dokonanego 

podziału została wydzielona  działka nr 78/6 o powierzchni 0,7127ha,   na której 

usytuowany  jest „stary szpital” wraz z  zabudowaniami  towarzyszącymi .  

Obecnie wystąpiono do czterech znanych rzeczoznawców majątkowych,  w celu 

uzyskania najkorzystniejszej  oferty na  wykonanie operatu  szacunkowego 

określającego wartość  w/w  nieruchomości zabudowanej oraz działki przyległej nr 

78/3, przeznaczonej do sprzedaży .   

 

3) Zarząd Powiatu Opolskiego podjął  postępowanie mające na celu sprzedaż  w trybie 

przetargowym  nieruchomości gruntowej, położonej w Dąbrowie przy ul. 



Ciepielowickiej , oznaczonej numerem działki 37/8  z karty mapy 2 o powierzchni 

0,0817 ha. Wystąpiono do czterech rzeczoznawców majątkowych, w celu uzyskania 

najkorzystniejszej  oferty na  wykonanie operatu  szacunkowego określającego 

wartość tej  nieruchomości.     

 

4) Wydzierżawiono na okres trzech  lat dwa   pomieszczenia   użytkowe o łącznej 

powierzchni 72,10 m
2
, znajdujące się w budynku szpitala w  Ozimku, z 

przeznaczeniem na archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

5) Zarząd ustalił i zawarł w protokole rokowań warunki zbycia w drodze darowizny na 

rzecz Gminy Dąbrowa nieruchomości oznaczonej nr działki 190/2 o powierzchni 

0,2400 ha,  położonej w  Dąbrowa, stanowiącej teren, na którym zlokalizowana jest ul. 

Parkowa  oraz teren przeznaczony pod poszerzenie parkingu. Protokół rokowań został 

przesłany  Gminie, celem podpisania.  Po otrzymaniu podpisanych protokołów 

rokowań  zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej. 
 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały w następujących 

sprawach: 

 

1.zwiększenia budżetu powiatu o kwotę ogółem 442.214,-w tym 

 

-77.184 zł-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach 

Oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, 

 

-15.000 zł-dotacja celowa  z Gminy Ozimek na wspólne prowadzenie zadania „Remont 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr1706 Ozimek - Kotórz Mały w m.Schodnia - udział 

gminy stanowi pełny koszt realizacji zadania  

 

-328.205 zł-dotacja celowa na wydatki bieżące domów pomocy społecznej, w tym 

                    DPS Prószków- 147.349 zł 

                    DPS Dobrzeń Wielki – 21.004 zł 

                    DPS Czarnowąsy – 159.852 zł 

-16.545 zł – na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w 

szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w ramach programu 

„Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. 

 

-480 zł-dotacja celowa na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 

 

-4.800zł-dotacja celowa na uzupełnienie wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z 

rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarstw rolnych 

 

2.Umorzenia należności, w tym : 

- 3.826,90 zł – należność Domu Dziecka w Chmielowicach ,z tytułu odpłatności za pobyt w 

placówce ,na podstawie otrzymanego „Postanowienia w sprawie umorzenia egzekucyjnego w 

związku z bardzo trudną sytuacją materialną dłużnika. 

-2.651,55- za pobyt  w szpitalu w Ozimku. Umorzenia dokonano na podstawie 

„Postanowienia Komorniczego Sądu Rewiru I „ w związku  z bezskutecznością  egzekucji 

ponieważ dłużnik przebywa w kolejnym zakładzie karnym. 

 



Równocześnie Zarząd Powiatu Opolskiego zgodnie z kompetencjami, podejmował uchwały 

w sprawie przenoszenia planowanych wydatków między podziałami klasyfikacji budżetowej 

na wniosek dyrektorów jednostek  oraz uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym 

budżetu powiatu. 

Ponadto w dniu 31 października br. została podana do publicznej wiadomości, poprzez 

ogłoszenie w BIP „Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego”  

 

 

W zakresie realizacji zadań oświatowych przygotowano projekt uchwały   w sprawie 

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i 

wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy 
oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych  składników  wynagradzania na 

rok 2008r. Przygotowany regulamin w dniu 16.10 2007r. został uwzględniony z 

przedstawicielami  trzech związków zawodowych działających w naszych placówkach. 

  

Wszystkie szkoły  oraz internaty prowadzone przez Powiat Opolski  przeszły pomyślnie 

konkurs ogłoszony przez Kuratora Oświaty w sprawie programu „Monitoring  wizyjny w 

szkołach i placówkach.” i rozpoczęły jego realizację.                                           
 

Na terenie Powiatu Opolskiego w trzech punktach konsultacyjnych realizowany jest przez   

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne prowadzone przez Powiat Opolski  program 

pilotażowy  „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Konsultacje te cieszą się 
powodzeniem zarówno wśród rodziców jak i nauczycieli. 

 

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie odbył się XIII  

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o BHP w rolnictwie z udziałem przedstawicieli instytucji 

wojewódzkich PIP, KRUZ, POLICJI, STRAŻY POŻARNEJ, AGROMY, KURATORIUM. 

Konkurs odbył się w dwóch pionach w pionie szkół gimnazjalnych (21 uczniów) i szkół  

ponadgimnazjalnych ( 13 uczniów) W pierwszej części pisemnej wyłoniona z każdego pionu 

5ciu uczniów, którzy przystąpili do części ustnej. Uczniowie, którzy w  finale zajęli pierwsze 

miejsca zostali wyróżnieni również nagrodą Starosty Opolskiego.   

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  

Zarząd Powiatu Opolskiego  podjął  Uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 

Do egzaminu przystąpił jeden nauczyciel z Zespołu Szkół w Niemodlinie. 

 

Ponadto informujemy, że nie skorzystaliśmy z propozycji Burmistrza Niemodlina   

przekazania Gminie Niemodlin  naszego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w 

Niemodlinie. Jednak uwzględniając problemy Miasta i Gminy Niemodlin, związane z 

prowadzeniem gimnazjum, zaproponowano w dniu 12 grudnia 2007 r. spotkanie z 

przedstawicielami tej gminy celem uzgodnienia kierunków współpracy między samorządami. 

 

 

16.11.2007 w Opolu w siedzibie NFZ odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów 

Województwa Opolskiego.  

  

21.11.2007 w gabinecie Starosty Opolskiego odbyło się spotkanie nowego zarządu Polskiego 

Związku Niewidomych koła Opole - Powiat  

 



23.11. 2007 w Rudach koło Raciborza odbyło się wspólne posiedzenie  Konwentów 

Starostów  Województwa Śląskiego i Opolskiego  

 

26.11.2007 o godz. 12.30 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie odbyło się 
podsumowanie osiągnięć sportowych w roku szkolnym 2006/ 2007. Podsumowano wyniki 

we wszystkich typach szkół powiatu opolskiego.  

 

W dniu 5.12.2007 w Chrząszczycach wspólnie z Zarządem Fundacji Pomocy Chorym na 

Zanik Mięśni, działającej w ramach partnerstwa PEKIN - Praca, Edukacja, Kariera, 

Niepełnosprawność zorganizowaliśmy konferencję pt. "Usługi asystenckie w systemie 

wsparcia osób niepełnosprawnych 

 

 


