INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
za okres od 10 października 2008 r. do 19 listopada 2008 r.

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu
Opolskiego
1. w okresie międzysesyjnym wykonując stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego,
Zarząd Powiatu Opolskiego prowadził
postępowania mające na celu zbycie
nieruchomości powiatu :
1) Ogłosił drugi 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 115.000;- zł. Nieruchomość ta w okresie
poprzedzającym jej wyznaczenie do sprzedaży była użytkowana jako Stacja Caritas , za
wyjątkiem pomieszczeń I piętra budynku głównego, które pozostawały bez uzytkownika.
2) Ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 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- z ceną wywoławczą
170.000,-zł.
3) Ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczonego, na rzecz osób fizycznych lub prawnych
wykonujących świadczenia zdrowotne, obejmujący lokal użytkowy nr 2 o łącznej
powierzchni 86,86m2 pełniący obecnie funkcję Ośrodka Zdrowia, znajdujący się na
parterze budynku przy ul. Nyskiej 3 Grabinie wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku i gruntu, oznaczonego numerem działki 421/2 z km. 4 o powierzchni
0,1400ha, obręb Grabin, z przeznaczeniem na świadczenie w tym lokalu usług
medycznych, w tym w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej-z
ceną wywoławczą 71.500,-zł.
4) Ogłosił drugi przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, położonej w Dąbrowie, oznaczonej numerem działki 37/8 z
karty mapy 2 o powierzchni 0,0817 ha, z ceną wywoławczą 28.000 zł.
2. 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,
• oddania w dzierżawę gruntu położonego w Opolu przy ul. Zwierzynieckiej w
udziale 732/10.000cz., obejmującego część działki oznaczonej numerem 115/16 z
karty mapy 44 o powierzchni 69m2 , z przeznaczeniem na czasowe użytkowanie
dwóch kiosków handlowych.
3. Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym zawarł 4 umowy dzierżawy z nowymi osobami
oraz z dotychczasowymi dzierżawcami, którym umowy wygasły; na oddanie w odpłatne
używanie nieruchomości Powiatu, gospodarowanych przez Zarząd Powiatu Opolskiego.

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały w
sprawach:
1. zmian w budżecie powiatu powodujących zwiększenia planowanych dochodów i
wydatków o kwoty:
- 18.970 zł – na wzrost wynagrodzeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 7.500 zł – na wydatki miesięczne dla pracowników realizujących pracę socjalną w
środowisku w II półroczu 2008 r.,
270.000 zł – z tytułu dotacji na zadanie realizowane na mocy porozumienia z Gminą
Niemodlin w zakresie prowadzonego gimnazjum w Niemodlinie,
30.000 zł – dotacja celowa dla domów dziecka w Turawie i Chmielowicach na
dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów,
- 628.500 zł – dotacja na wydatki inwestycyjne dla DPS w Czarnowąsach (remont dachu),
- 45.861 zł – dotacja na realizację programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
- 5.000 zł – dotacja na realizację programu opieki i terapii skierowanej do uczniów z
niepłynnością mowy dla PPP w Niemodlinie,
- 909.300 zł – kolejna dotacja celowa dla domów pomocy społecznej na zadanie bieżące, w
tym:
- DPS w Prószkowie – 71.370 zł
- DPS w Dobrzeniu – 36.186 zł
- DPS w Czarnowąsach – 121.744 zł
2. Dokonano umorzeń należności pieniężnych z tytułu wykonanych usług geodezyjnych w
związku z nieskutecznością windykacji z powodu śmierci dłużnika – Andrzeja
Cielenkiewicza, w tym:
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym –
należność główna wraz z odsetkami – 6.166,55 zł
- Zakład Obsługi Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Opolu – należność
główna wraz z odsetkami – 3861,50 zł
3. Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 31.10.2008 r. ogłosił w BIP „Kwartalną Informację o
wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III kwartał br.
4. W dniu 14 listopada Zarząd Powiatu Opolskiego przedłożył Przewodniczącemu Rady
Powiatu Opolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania
projekt uchwały budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok wraz z objaśnieniami, prognozą
spłaty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
Ponadto w dniu 29 października 2008 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Opolu
„Rozliczenie z otrzymanej pomocy finansowej” z Gminy Ujazd. Pomoc finansowa w
wysokości 30. 000 zł zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem przyznana została dla 10
najbardziej poszkodowanych rodzin, które utraciły swoje domy, w formie dotacji po 3.000 zł.
Przedłożone sprawozdanie zostało zaakceptowane.
W związku z pozytywną zgodą wojewody Opolskiego otrzymaną na nasz wniosek w
dniu 27 października 2008 r. został powołany Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Opolu dla osób, których miejscem zamieszkania jest powiat opolski.
Powołany Zespół rozpocznie swoje działanie z dniem 1 stycznia 2009 r.. Uważamy, że
decyzja oddzielenia się od wspólnego Zespołu z Miastem Opole jest korzystna dla naszych
mieszkańców.

W ramach podpisanej współpracy w dniach od 21 – 23 10.2008 gościliśmy
przedstawicieli partnerskiego powiatu Peine. W delegacji uczestniczyli Franz Einhaus starosta Peine, Eva Schlaugat - pierwszy zastępca starosty i przewodnicząca rady powiatu
oraz radni powiatowi i pracownicy tamtejszego urzędu.
Celem wizyty było zapoznanie się z działaniami gmin powiązanych układami partnerskimi z
terenu powiatu Peine i naszego powiatu.
Niemodlin - Vechelde, Dąbrowa - Lengede, Tułowice - Wendeburg oraz ustalenie sposobu
dalszego funkcjonowania zapisów układu partnerskiego na poziomie powiatów. Goście
przebywali w gminie Dąbrowa, mieście Niemodlin i gminie Tułowice. Członkowie delegacji
zwiedzili również Muzeum Śląska Opolskiego, opolską starówkę, zespoły Szkół w
Niemodlinie i Tułowicach oraz ekspozycję folklorystyczną w Domu Kultury w Tułowicach.
W zakresie zadań oświatowych w ramach programu poprawy stanu bezpieczeństwa w
szkołach i placówkach.” Bezpieczna i przyjazna szkoła” wyznaczono Punkty
Konsultacyjne w Publicznym Gimnazjum w Turawie, w Publicznej Szkole Podstawowej w
Prószkowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Komprachcicach oraz w Publiczne j Szkole
Podstawowej w Łubnianach.
W ramach popołudniowych dyżurów ww. szkołach zwiększona zostanie dostępność
społeczności lokalnej do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z tym
programem związane są również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne realizowane
przez poradnie Powiatu Opolskiego. Na ten cel otrzymaliśmy od Opolskiego Kuratora
Oświaty środki finansowe skalkulowane dla trzech poradni tj. ogółem 26 832,00 zł. Decyzją
Wojewody Opolskiego zwiększona została również dotacja celowa 5 000,00 zł przeznaczona
na realizację programu opieki i terapii skierowanej do uczniów z niepłynnością mowy.
Do realizacji tego programu Opolski Kurator Oświaty wytypował Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Niemodlinie.
Ponadto na sfinansowanie doposażenia
trzech poradni Powiatu Opolskiego w sprzęt i
oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i
dysharmonii wśród dzieci i młodzieży Wojewoda Opolski przeznaczył na każdą
poradnię
5. 600 złotych co ogółem daje 16 800,00 złotych.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami szkół
i placówek oświatowych na którym w imieniu Radnych Powiatu Opolskiego i własnym
podziękowano wszystkim dyrektorom za duże zaangażowanie na rzecz oświaty Powiatu
Opolskiego.
W wyniku oceny merytorycznej wniosku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Działanie 9.2 pozyskaliśmy 164.000 zł na projekt „Uczeń przyszłością Europy”
na zajęcia pozalekcyjne. W tej chwili czekamy na podpisanie umowy, realizacja programu
potrwa do czerwca 2009.
Realizując uchwałę Rady Powiatu Opolskiego Nr XVI/99/08 z 29 sierpnia 2008 r. w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w likwidacji skutków powodzi, która dotknęła
partnerski powiat Dolina na Ukrainie w lipcu 2008 r. w miesiącu październiku dokonano
zakupu rzeczy objętych pomocą na łączną kwotę 82.632 zł. Kwota 50.000 zł pomocy
rzeczowej naszego powiatu zwiększyła się po przekazaniu przez Powiat Krapkowice pomocy
finansowej na ten cel kwoty w wysokości 20.000 zł przez Gminę Tarnów Opolski, kwoty
10.000 zł oraz Miasto i Gmina Ozimek kwoty 3000 zł.
Ponadto, również na nasz apel, po wspólnym uzgodnieniu wykazu potrzebnych rzeczy
i ich odbiorców miasto Niemodlin, Prószków, gminy Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki,

Turawa, Tułowice oraz Powiat Kędzierzyn-Koźle dokonały zakupów na łączna kwotę 85.158
zł.
Gmina Komprachcice udzieliła nam pomocy w składowaniu dokonanych zakupów
pomocy humanitarnej udostępniając nam do czasu załadunku magazyn w swojej bazie
zakładu komunalnego.
W dniu 30.10. 2008 transport z zakupionymi przez nas i inne samorządy darami był
już na Ukrainie. Osobiście z Panią Sekretarz dopilnowaliśmy bezpiecznego przejazdu i
właściwego rozładunku zakupionych rzeczy.
Odprawę celną dokonał Urząd Celny w Dolinie. W wyładunku pomagali mieszkańcy
obdarowanych sołectw oraz pracownicy instytucji, do których dary trafiły.
Pomocą humanitarną zostały obdarowane szkoły I – III stopnia w Łołyniu,
Roztoczkach, Witwicji, Urząd Gminy w Łołyniu, Wojewódzkie Centrum KorekcyjnoRehabilitacyjne wraz z internatem w Wygodzie, miasto Dolina, internat w Dolinie, Sołectwo
Szewczenkowo oraz rodzina z Witwicji.
Wszystkim osobom oraz samorządom, które uczestniczyły w akcji pomocy humanitarnej
składamy serdeczne podziękowania.
W ramach podpisanej umowy o współpracy w początkowych dniach listopada Powiat
Opolski gościł 15 dyrektorów szkół z Ukrainy z Powiatu Dolina Województwo Iwano –
Frankowskie, którzy mieli okazję obserwować przebieg lekcji z : j. polskiego, geografii, j.
angielskiego, biologii prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół w Niemodlinie.
Zwiedzano również Zespół Szkół w Tułowicach, Prószkowie gdzie zapoznano się z
kierunkami kształcenia młodzieży. Końcowym etapem wymiany doświadczeń między
szkołami Ukraińskimi a Polskimi było podpisanie Deklaracji wzajemnej współpracy
pomiędzy Liceum Przyrodniczo - Matematycznym w Dolinie a Zespołem Szkół im J.
Warszewicza w Prószkowie oraz Szkołą Podstawową w Prószkowie i Szkołą I,II,III stopnia
w Łołyniu.
Przedstawiciele Powiatu Dolińskiego przekazali podziękowania za zorganizowanie dla
poszkodowanych pomocy.
Listy z podziękowaniami wpłynęły od: STAROSTY POWIATU DOLINA,
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA IWANO - FRANKIWSKIEGO, WÓJTA GMINY
ŁOŁYŃ i NACZELNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY DOLIŃSKIEGO STAROSTWA. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli Gminy Chrząstowice, która chcąc się włączyć do akcji
humanitarnej, przekazała pomoc rzeczową na kwotę 1 975 zł szkole I –II stopnia w
Nadiwskoje, kupując telewizor i DVD
Dnia 12 listopada 2008r. Starosta Opolski objął patronatem II Konkurs - Gimnazjada
na 11 listopada. Nagrody dla zwycięzców wręczone i ufundowane zostały przez Starostę
Opolskiego.

