
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 26 czerwca 2009 r. do 2 września 2009 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym,  wykonując  stosowne uchwały Rady Powiatu 

Opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego  

 

a) w dniu 8 lipca 2009 r. zbył  w drodze bezprzetargowej na własność Gminie 

Chrząstowice nieruchomość Powiatu Opolskiego, oznaczoną numerem działki  331/124  z 

karty mapy 1 o powierzchni 0,0468 ha, zabudowaną  budynkiem użytkowym, położoną w 

obrębie Chrząstowice przy ul. Ozimskiej 17, gmina Chrząstowice, za cenę   172.000,00 zł , 

b) dokonał zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu  położonej w 

Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4, zabudowanej  budynkiem szpitala i obiektami  

towarzyszącymi, oznaczonej  numerem działki  836/8 z km.11 o powierzchni  0,6106 ha,    na  

nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Niemodlin, położoną w Niemodlinie,  

Rynek 52,  zabudowaną budynkiem byłej szkoły, obejmującą działkę nr  525/3 z km.9 o pow. 

0,0502 ha - bez obowiązku dokonywania dopłat z tytułu różnej  wartości  nieruchomości 

zamienianych.  

  

W dalszym ciągu prowadzone było postępowanie związane ze zbyciem    nieruchomości  

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

wolnostojący budynek jednopiętrowy ( na parterze znajdowała się Stacja Caritas)  i budynek 

gospodarczo – garażowy. Realizując powyższe na dzień  15 października 2009r. został 

ogłoszony  IV   przetarg   ustny  nieograniczony,  z ceną wywoławczą  81.500;- zł . 

Informacja o ogłoszeniu przetargu, oprócz opublikowania w gazecie lokalnej i internecie 

została dodatkowo przesłana do sołtysów sąsiednich wsi, celem wywieszenia na tablicach 

ogłoszeń.   
 

3. Ponadto Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawie : 

a) upoważnienia Starosty i Wicestarosty Opolskiego do jednoosobowego składania w imieniu 

Powiatu Opolskiego oświadczeń woli w sprawach bieżącej działalności związanej z 

gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi  w skład  powiatowego zasobu 

nieruchomości ( w tym szacowanie nieruchomości, umieszczanie ogłoszeń w prasie o ich 

sprzedaży, najmie lub dzierżawie,  dokonywanie podziału i rozgraniczeń oraz wykonywanie 

dokumentów geodezyjnych dla tych nieruchomości)  i zaciąganie zobowiązań na każdą 
nieruchomość do kwoty 10 tyś.  zł  brutto  w danym roku budżetowym. 

b) przeznaczenia do dzierżawy  lokalu, znajdującego się w budynku przy ul. Częstochowskiej 

31 w Ozimku, 

c) wyrażenia  zgody dla jednostek organizacyjnych Powiatu  tj.  Zespołu Szkół w Prószkowie,  

Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie i  Zespołu Szkół w  Ozimku  na przeprowadzenie 

prac  remontowych w  budynkach będących  w trwałym zarządzie tych jednostek.   

 

  

W sprawach finansowych w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego 

podejmował uchwały w sprawach: 

1. zwiększenia budżetu powiatu o kwoty: 

- 15000 zł – z tytułu dotacji z Gminy Chrząstowice – współfinansowanie remontu drogi 

powiatowej Nr 1751 Chrząstowice- Walidrogi 



- 20 000 zł – dotacja celowa na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, 

tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (Skarb 

Państwa) 

- 30 000 zł – dotacja z Gminy Popielów na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1147 Śmiechowice - Karłowice 

- 61 885 zł – dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych po pozytywnej ocenie wniosku 

Starostwa Powiatowego w Opolu pt. „Partnerstwo we wspólnej Europie – dobre praktyki” na 

zadanie „Pomoc zagraniczna 2009  - działania samorządów” 

- 20 000 zł – dotacja z Gminy Murów na wspólne finansowanie remontu chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1330 – Chudoba – Zagwiździe 

- 7.500 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków miesięcznych po 250 zł na 

pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku  

- 384 000 zł- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących 

i majątkowych w zakresie osiągania standardów 

2. Równocześnie budżet powiatu został zmniejszony w zakresie domów pomocy społecznej o 

kwotę 73 218 zł 

Ww. zmiany w budżecie powiatu znalazły również odzwierciedlenie w układzie 

wykonawczym budżetu powiatu i na mocy uchwał Zarządu wprowadzono zmiany w planach 

finansowych jednostek organizacyjnych powiatu. 

W dniu 28 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej i Przewodniczącemu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I 

półrocze 2009 r. 

 

W ramach realizacji zadań w zakresie oświaty  w dniach  25 – 26 sierpnia odbyły się 
egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego, w wyniku których siedmiu nauczycieli 

kontraktowych, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, zdało pomyślnie 

egzamin. 

         

Na dzisiejszą sesję przygotowano pięć projektów uchwał z zakresu oświaty tj.:  

 

– zmieniającą uchwałę Nr XXIII/154/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 

2009 r w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach,  

– zmieniającą uchwałę Nr XXIII/153/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 

2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Publicznego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Chróścinie 

– w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 

działających na terenie Powiatu Opolskiego  

– w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn ”Przyszłość należy do specjalistów” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  

– w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta.  

Na ten projekt Powiat Opolski pozyska w latach 2009 – 2011 344.222 zł. Realizowany będzie 

w Publicznym Technikum Leśnym Zespołu Szkół w Tułowicach, Publicznym Technikum  

Zespołu Szkół w Chróścinie oraz w Publicznym Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej 

Zespołu Szkół w Ozimku.  Dzięki pozyskanym środkom finansowym szkoły będą 
organizować dla uczniów dodatkowe zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze oraz zajęcia 

edukacyjne umożliwiające zdobywacie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, takich jak: 

”Arborysty- Treeworkera” czyli specjalisty od pielęgnacji drzew pomnikowych i 

zabytkowych alei, kierowcy kat. B, specjalisty ochrony roślin, profesjonalnego organizatora 



przyjęć okolicznościowych, specjalisty Carvingu”- czyli opanowanie technik rzeźbienia w 

warzywach i owocach. Oprócz zajęć dla młodzieży w ramach realizacji projektu, szkoły 

zostaną wyposażone w nowoczesne materiały dydaktyczne, takie jak: pilarki, ubrania 

ochronne, noże do carvingu, zestawy stołowe, laptopy, zestawy multimedialne. 
         

       W ramach zadań z zakresu kultury zatwierdzono sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego z zakresu kultury fizycznej; kultury i sztuki następujących instytucji: Ludowego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Sukces Komprachcice, Ośrodka Kultury w Niemodlinie, 

Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego, Polskiego Związku Niewidomych - Okręg 

Opolski, Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

    W związku z organizacją uroczystości Dożynek Powiatowych w Gminie Tułowice 

Zarząd Powiatu zawarł umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Tułowic celem 

zorganizowania Dożynek. Dożynki odbędą się 6 września na stadionie w Tułowicach jeszcze 

raz serdecznie zapraszamy Radnych do udziału.  

 

Jak informowaliśmy wcześniej, w ramach przyznanej dotacji na realizację zadania 

„Pomoc zagraniczna 2009 – działania samorządów” pt. „Partnerstwo we wspólnej Europie – 

dobre praktyki”, dzisiaj przyjeżdża delegacja z Ukrainy.  

W dniach od 4 do 5 września br zapoznamy naszych partnerów z zadaniami z zakresu 

zarządzania kryzysowego. W niedzielę wezmą udział w powiatowych dożynkach w 

Tułowicach. Natomiast w okresie od 7 do 11 września br nasza delegacja uda się na Ukrainę, 
gdzie przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych 

oraz ochrony środowiska.  
 


