
 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 20 czerwca 2008 r. do 27 sierpnia 2008 r. 
 
 
 

W okresie międzysesyjnym w sprawach gospodarowania  nieruchomościami,   

stanowiącymi   własność   Powiatu Opolskiego: 

Wojewoda Opolski  stwierdził w drodze decyzji nabycie  z mocy prawa przez Powiat 

Opolski  własności nieruchomości  oznaczonej numerem  działki nr 425/61 o powierzchni 

0,0063 ha położonej w obrębie Masów  gmina Łubniany - zajętej pod  powiatową drogę 

publiczną.  

Informujemy, że pierwszego sierpnia  b.r. został zawarta  notarialna umowa sprzedaży 

nieruchomości gruntowej położonej w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, zabudowanej 

budynkiem „starego” szpitala oraz obiektami towarzyszącymi  związanymi z jego 

funkcjonowaniem,  oznaczonej numerami działek   78/3 i 78/6 z karty mapy 1 o łącznej 

powierzchni 0,8878 ha, z przeznaczeniem   na prowadzenie  usług w zakresie  ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej – za cenę  1. 307.950 zł. Nieruchomość została zbyta w trybie 

przetargu ustnego ograniczonego  na rzecz  Spółki Akcyjnej  EMC Instytut  Medyczny  we 

Wrocławiu  

Wykonując  stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego Zarząd Powiatu 

Opolskiego  

prowadził  postępowania, mające na celu zbycie nieruchomości powiatu : 

1) Przeznaczył do sprzedaży oraz ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż    nieruchomości obejmującej  działki nr  198 i 199 o łącznej powierzchni 0,0971 

ha położone w Kolonowskiem przy ul. Arki Bożka 10, na której usytuowany jest 

wolnostojący budynek jednopiętrowy i budynek gospodarczo – garażowy;  z ceną  

wywoławczą 133.500;- zł.   Nieruchomość ta w okresie poprzedzającym jej   wyznaczenie 

do sprzedaży była użytkowana jako Stacja Caritas , za wyjątkiem pomieszczeń I piętra 

budynku głównego, które pozostawały  puste. 

2) Przeznaczył do sprzedaży nieruchomość gruntową  obejmującą  działkę nr 836/9 z km. 11 

o powierzchni 0,4770 ha, położoną w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, zabudowaną 

budynkiem w przeszłości wykorzystywanym na usługi  pogrzebowe oraz budynkiem 

nieczynnej stacji transformatorowej. 

  



 

Ponadto Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawie : 

• przeznaczenia do dzierżawy wolnych lokali, znajdujących się w budynkach 

stanowiących własność Powiatu Opolskiego  , położonych w Niemodlinie i Ozimku 

oraz oddawania tych lokali w dzierżawę dla osób fizycznych oraz prawnych, 

• wyrażenia  zgody, dla jednostek nie posiadających osobowości prawnej Powiatu 

Opolskiego, na dokonywanie przebudowy, zabudowy oraz  remontów obiektów 

budowlanych, będących w ich  trwałym zarządzie,  

• rozwiązania  umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony w terminie 

wcześniejszym - na pomieszczenia użytkowe znajdujące się w budynku stanowiącym 

własność Powiatu Opolskiego. 

 

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował również uchwały w 

sprawach finansowych dotyczących: 

1. zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych, w tym: 

- 58.765 zł – dla domów dziecka w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim na 

dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów, 

- 2000 zł – na zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Opolu, 

- 35.000 zł – dwie dotacje z Gminy Murów na dofinansowanie remontów chodników 

na drogach powiatowych:  

 Nr 1330 – Chudoba – Zagwiździe w miejscowości Zagwiździe 

 Nr 1352 – Krzywa Góra – Murów – ul. Lipowa w Murowie 

- 20.000 zł – dotacja dla DPS w Dobrzeniu Wielkim na dofinansowanie zadań w 

zakresie podnoszenia standardów 

- 9.911 zł – na zwiększenie grupy wynagrodzeń dla Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na przyznanie dodatków specjalnych od 

01.01.2008 r. dla członków korpusu służby cywilnej. 

2. Zgodnie z kompetencjami Zarząd podejmował również uchwały w sprawie 

przenoszenia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków oraz w 

sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu w celu korygowania planów 

finansowych jednostek organizacyjnych powiatu, każdorazowo po zmianach 

wprowadzonych do budżetu. 



3. Ponadto Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie odroczenia terminu spłaty 

należności pieniężnych Starostwa Powiatowego do 31 października br w kwocie 

ogółem 6.881,18 zł ( w tym odsetki oraz koszty procesu i zastępstwa procesowego ) 

od dłużnika, p. Dagmary Syguła z tytułu zwrotu bonifikaty od preferencyjnego 

wykupu mieszkania.  

 W sprawach oświatowych, o czym informowaliśmy w czerwcu b., realizowane jest 

porozumienie zawarte z gminą Niemodlin w sprawie prowadzenia gimnazjum w mieście 

Niemodlin dla uczniów z obwodu, którego granice ustaliła Rada Miejska w Niemodlinie 

uchwałą z dnia 29 maja 2008 r. 

 We wszystkich naszych szkołach, w tym w Zespole Szkół w Niemodlinie, trwają 

przygotowania do rozpoczęcia z dniem 1 września roku szkolnego.  

 

Zgodnie z wcześniejszą informacją w internacie Zespółu Szkół w Prószkowie w dniach 

21.06-4.07.2008r. przebywało 20 dzieci i dwóch opiekunów z Powiatu Dolina. Młodzi goście 

mieli okazję poznać ciekawe miejsca Polski, takie jak Częstochowa, Wrocław i miejscowości 

Powiatu Opolskiego. W drodze powrotnej z Częstochowy, z inicjatywy Pana Norberta 

Halupczoka, dzieci zostały przyjęte przez ochotników Straży Pożarnej w Antoniowie. 

Zorganizowanie pobytu dzieci możliwe było dzięki pomocy finansowej mieszkańców i firm, 

którym podziękowano za ofiarność.  

Przypominamy o Dożynkach Powiatowo-Gminnych, które odbędą  się 31 sierpnia 2008 r, 

tym razem w gminie Dąbrowa. Zapraszam do udziału.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


