
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 16 kwietnia 2009 r. do 24 czerwca 2009 r. 

  

 

W sprawach finansowych w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował 

uchwały budżetowe w sprawach: 

1. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu: 

- 50.000 zł – dotacji celowej z Gminy Ozimek na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika i 

kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek-Przywory – odcinek ul. 

Daniecka w Ozimku – IV etap”, 

- 34.000 zł – dotacja celowa z Gminy Tułowice na dofinansowanie zadania „Remont chodnika w 

ciągu drogi powiatowej Nr 1513 Skarbiszowice-Tułowice w m. Tułowice”, 

- 50.000 zł – dotacja celowa z Gminy Ozimek na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika i 

kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brzeziny w Ozimku – droga powiatowa Nr 1742 Ozimek-

Krasiejów – II etap”, 

- 108.371 zł – dotacja celowa na zadania własne powiatu w zakresie osiągania standardów w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

-  100.000 zł – dotacja celowa z Gminy Prószków na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1754 Chmielowice-Prószków na odcinku Nowa Kuźnia-Prószków – I etap”, 

-  33.340 zł – dotacja celowa na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu 

odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb 

Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, krajowe. 

2. Podejmowane były również uchwały w sprawach przeniesienia planowanych wydatków między 

rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz grupami wydatków na podstawie wniosków złożonych przez 

dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. 

3. Zarząd Powiatu wprowadzał również zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2009 r. w celu dostosowania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu 

do zmian wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Ponadto w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego dwukrotnie umorzył 

należności pieniężne Domu Dziecka w Chmielowicach z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w 

placówce w kwotach: 2.889,90 zł i 4.077,10 zł. 

W obu przypadkach umorzenia dokonano na podstawie „Postanowienia w sprawie umorzenia 

postępowania egzekucyjnego” otrzymanego od Naczelnika Urzędu Skarbowego w związku z 

bezskutecznością ściągania należności. 

 

 

W  okresie międzysesyjnym Powiat Opolski nabył na własność z mocy prawa, w drodze 

decyzji Wojewody Opolskiego  nieruchomości zajęte pod drogę powiatową nr 1763, stanowiące 

dotychczas własność Skarbu Państwa o łącznej pow. 5,0469 ha, położone w obrębach Osiny, 

Komprachcice i Chmielowice . 

Zarząd Powiatu realizując stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego prowadził 

postępowania, mające na celu zbycie niżej wymienionych nieruchomości powiatu :    

• ogłosił i przeprowadził III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

gruntowej, położonej w Kolonowskiem przy ul. Arki Bożka 10, na której usytuowany jest 

wolnostojący budynek jednopiętrowy i budynek gospodarczo – garażowy; z ceną 
wywoławczą  98.000  zł . 

• ogłosił i przeprowadził   II   przetarg   ustny  nieograniczony na  sprzedaż na  nieruchomości  

położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, zabudowanej budynkiem w przeszłości 

wykorzystywanym na usługi pogrzebowe oraz budynkiem nieczynnej stacji 

transformatorowej z ceną wywoławczą  145.000 zł.   

Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym 

terminie nikt nie wpłacił wadium i nie  przystąpił do przetargów. 



• ustalił w protokole rokowań warunki zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Powiatu Opolskiego, położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4, zabudowanej  

budynkiem szpitala i obiektami  towarzyszącymi, ozn. nr dz.  836/8 z km. 11 o pow. 0,6106 

ha, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Niemodlin, położoną w 

Niemodlinie, Rynek 52,  zabudowaną budynkiem byłej szkoły, obejmującą część działki 

525/1 z km. 9 o pow. 0,0502 ha - bez obowiązku dokonywania dopłat z tytułu różnej  

wartości  nieruchomości zamienianych.  

      Protokoły rokowań zostały przesłane dla Burmistrza Niemodlina, celem podpisania.  

• ustalił w protokole rokowań warunki sprzedaży na własność Gminie Chrząstowice w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości Powiatu, ozn. nr dz. 331/124 z km. 1 o pow. 0,0468 ha, 

zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Chrząstowice przy ul. Ozimskiej 

17, gmina Chrząstowice, za cenę  172.000,00 zł . 

W drodze uchwały ustalił plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Opolskiego na lata 

2009-2011. Przygotowany plan wykorzystania powiatowego zasobu określa kierunki działań ustalone 

przez Zarząd Powiatu Opolskiego w odniesieniu do oznaczonych grup nieruchomości zasobu. 

Nieruchomości zasobu w opracowanym planie zostały podzielone na następujące grupy: 

- nieruchomości niezbędne do działalności organu (budynki administracyjne wraz z 

gruntem związanym z ich funkcjonowaniem), 

- nieruchomości udostępnione odpłatnie (oddane w dzierżawę , trwały zarząd), 

- nieruchomości udostępnione nieodpłatnie  (nieodpłatny trwały zarząd , użyczenie), 

- nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze zamiany, 

- nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.  

W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania będą zapadały 

indywidualnie na podstawie uchwał Rady Powiatu Opolskiego oraz uchwał organu wykonawczego 

Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Opracowaniem objęto nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, czyli takie w odniesieniu do 

których  Powiat Opolski  posiada tytuł własności.  

Na dzień sporządzania niniejszego planu w skład zasobu weszły grunty o łącznej pow.  203,0304 ha.  

W celu właściwego zagospodarowania budynków nr 1 i 2 położonych w Prószkowie przy ul. 

Pomologia, pozostających  w trwałym zarządzie Zespołu Szkół  w Prószkowie oraz w związku ze  

złym stanem technicznym budynku nr 2 Zarząd Powiatu zobowiązał trwałego zarządcę tej 

nieruchomości tj. Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie  do podjęcia pilnych działań w wyniku 

których winno nastąpić całkowite wyprowadzenie z budynku nr 2 (stary internat) wszystkich 

mieszkańców, zarówno osób używających lokale  na podstawie umów najmu, jak i osób używających 

lokale bez tytułu prawnego. Osoby te winne być przeniesione do wcześniej przygotowanych lokali w 

budynku nr 1 (stara szkoła) . 

Wyraził zgodę dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - jednostki organizacyjnej 

Powiatu Opolskiego na przeprowadzenie prac remontowych w  budynku położonym  przy ul. Szkolnej 

1 w Prószkowie, będącego w trwałym zarządzie jednostki.   

 

 

Informujemy, że 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

podjął Uchwałę nr 3389/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do Typu II 

Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego w ramach działania 5.3 wśród, których znalazł się 
projekt przedłożony przez Powiat Opolski. 

Nasz wniosek w tej sprawie został złożony w dniu 16 lutego 2009 r. pn. „Remont i prace 

konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w 

Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w 

Zespole Szkół w Tułowicach”  w zakresie zadań dotyczących Rozwoju kultury oraz ochrona 

dziedzictwa kulturowego. Wartość projektu opiewa n kwotę 5.719.236,32 zł wnioskowana kwota 

dofinansowania to 4.828.166,87 zł. 

W ramach inwestycji planuje się: odnowienie elewacji budynku zamku, kaplicy, Sali 

rycerskiej w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont więźby dachowej z wymianą 
pokrycia połaci dachowych w Zamku w Tułowicach. 



Planowana inwestycja zgodnie z harmonogramem ma się rozpocząć w 2010 r, a zakończyć w 2011. 

W ramach zadań oświatowych zatwierdzono arkusze organizacyjne po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Zarząd organizacji roku szkolnego 2009/2010 w szkołach i Poradniach 

Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Opolski.  

Na dzisiejszą sesję rady przygotowano trzy projekty uchwał dot. szkół, tj.: 

- uchwalenia statutu Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół w Chróścinie, 

- utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach 

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

- zmiany uchwały Nr XXVI/230/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach. 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia dwóch 

złożonych  Sprawozdań z wykonania zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki  tj. Łubniańskiego 

Ośrodka Kultury - zadanie Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie 

Śpiewanie” i  Tułowickiego Ośrodka Kultury – zadanie „V Święto Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem 

Wielkanocnym.”  

W dniu 10 czerwca 2009 r. w Zespole Szkół w Chróścinie nastąpiło podsumowanie realizacji 

projektu Moja firma w mojej gminie – dzień przedsiębiorczości oraz w dniu 18 czerwca 2009 r. w 

VIII. Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej. 

Dzięki darom ludzi dobrej woli w ramach układu o wzajemnym partnerstwie z Powiatem 

Dolina na Ukrainie udało się zaprosić na wakacje dzieci z wadami wzroku z Wojewódzkiego Centrum 

Korekcyjno-Rehabilitacyjnego w Wygodzie. Dzieci wraz z opiekunami będą wypoczywały w 

internacie Zespołu Szkół w Prószkowie. Planowany termin pobytu: od 20 czerwca do 4 lipca 2009 r. 

W ramach pobytu chcemy zapewnić wakacyjne połączenie rekreacji i rehabilitacji. 

 

 

Niniejszym informujemy, że złożony przez Starostwo wniosek pt. „Partnerstwo we wspólnej 

Europie – dobre praktyki” w ramach konkursu na realizację zadania „Pomoc zagraniczna 2009 – 

działania samorządów” został pozytywnie oceniony i otrzymamy dotację w wysokości 61.885 zł.  

Zadanie zostanie zrealizowane w trzech etapach, w ramach których planuje się na przełomie 

września i października 2009 r. trzy podróże studyjne, 2 na terytorium Polski i 1 na Ukrainie. 

Tematy podróży studyjnych: 

1. Zarządzanie kryzysowe – wizyta władz i pracowników samorządowych, dyrektorów 

podległych jednostek (powiat opolski). 

2. Doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków 

przedakcesyjnych i środków Unii Europejskiej w zakresie turystyki, infrastruktury drogowej i 

ochrony środowiska (powiat Doliński). 

3. Zarządzanie oświatą (powiat opolski). 

Dla chętnych na wyjazd na Ukrainę w dniach 7-11 września 2009 r. przygotowano listę. 
 

 

 

 

 

 


