
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 29 września 2009 r. do 4 listopada 2009 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym wykonując  stosowną uchwałę  Rady Powiatu   

Opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego w dalszym ciągu prowadził postępowanie  związane 

ze zbyciem    nieruchomości  gruntowej,  oznaczonej  numerami działek 198 i  199 z karty 

mapy 1 o powierzchni 0,0971 ha, położonej  w Kolonowskiem przy ul. Arki Bożka 10, na 

której usytuowany jest wolnostojący budynek jednopiętrowy   i budynek gospodarczo – 

garażowy.  

Realizując powyższe   w dniu  15 października 2009r.   został   przeprowadzony   IV  

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

        Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym . Najwyższa cena osiągnięta w   IV 

przetargu  wyniosła   82.315- zł  brutto .  Po upływie terminu na  podanie  do  publicznej  

wiadomości  informacji  o  wyniku przeprowadzonego    IV przetargu zostanie ustalony 

termin zawarcia aktu notarialnego. 

   

Ponadto Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawie : 

  

a)oddania   w  dzierżawę osobie prawnej, na czas nieoznaczony  lokal użytkowego,   

   znajdujący się w budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, z przeznaczeniem na   

   działalność medyczną w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 

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

   Zespołu Szkół w  Ozimku, Zespołu Szkół w  Niemodlinie  na  oddanie w użyczenie  na  

   czas nieoznaczony pomieszczeń użytkowych, znajdujących  się w budynkach,  

   pozostających w trwałym zarządzie tych jednostek -  na rzecz  Niepublicznych Zakładów  

   Opieki Zdrowotnej,  z przeznaczeniem na gabinety higieny szkolnej i pomocy  

   Przedlekarskiej, 

c) wyrażenia   zgody na  zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy,  na okres  jednego roku  przez   

   Zespół Szkół  w Prószkowie,  gruntu oznaczonego numerami działek 1112   i  1125/7  o  

   łącznej powierzchni 10.5589 ha   położonego w Prószkowie, pozostającego w trwałym   

   zarządzie tej jednostki .  

 

W minionym okresie wydzierżawiono również na czas nieoznaczony  pomieszczenie 

użytkowe o  powierzchni 15,60 m
2
,  znajdujące się w budynku szpitala w  Ozimku, z 

przeznaczeniem na  działalność medyczną w zakresie diagnostyki laboratoryjnej punkt pobrań 

materiału do  badań. 

 

     W zakresie realizacji zadań finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował 

uchwały w sprawach: 

 

1. zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z 

ustawy budżetowej w zakresie korekty dochodów budżetowych Skarbu Państwa, 

2. zmian w planie dochodów i wydatków, w tym:  

a) zwiększa się z tytułu dotacji celowych np.: 

– 60.000 zł – z Gminy Popielów na dofinansowanie projektu 

budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową 

kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Karłowice-Popielów, 



– 5.992 zł – na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w 

szkołach w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” – z 

przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ‘ORDiM” w  

Suchym Borze, 

– 9.800 zł na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności, 

– 3.313 zł na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej – 

PINB 

b). zmniejsza się budżet o kwotę 4.702 zł w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa”, 

tj. do wysokości planowanych wydatków. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 

188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, dokonał zmiany w planie 

wydatków powiatu w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. w celu uaktualnienia planów 

finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w związku ze zmianami wprowadzonymi 

uchwałami Rady Powiatu Opolskiego i Zarządu. 

 

 

W ramach realizacji zadań oświatowych Zarząd Powiatu Opolskiego, zgodnie z 

ustawą o systemie oświaty, przekazał radzie, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 

Powiatu Opolskiego, informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny tj. 2008/2009z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów. 

Materiał przekazany Radnym został opracowany na podstawie danych przekazanych przez 

dyrektorów szkół. 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 22 października 2009 r. odbyło się w Powiecie 

Opolskim uroczyste spotkanie Starosty Opolskiego z dyrektorami i pracownikami 

pedagogicznymi szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Opolski.   

   Na prośbę Opolskiego Kuratora Oświaty gościliśmy w dniu 23 października 2009r. w 

Zespole Szkół w Prószkowie delegację nauczycieli z Landu Schleswig-Holstein. Goście mieli 

okazję zwiedzić i poznać dorobek Zespołu Szkół w Prószkowie. Podczas wizyty studyjnej 

wymieniano się doświadczeniami  związanymi z funkcjonowaniem systemu oświaty w Polsce 

i Niemczech. Goście byli zainteresowani strukturą szkoły,  ciekawymi   rozwiązaniami  

organizacyjnymi wprowadzanymi przez Powiat Opolski i Zespół Szkół w Prószkowie. 

Zdaniem  gości  spotkanie to wzbogaciło ich o nowe  doświadczenia, które śmiało można 

wprowadzić  do szkół na terenie Landu Schleswig- Holstein.  

W związku z możliwością pozyskania dla Zespołu Szkół w Ozimku sprzętu multimedialnego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowano projekt uchwały intencyjnej o 

przystąpieniu do Projektu e-szkoła. Projekt będzie realizowany przez Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Powiat Opolski będzie 

partnerem w realizacji projektu. Wartość projektu wstępnie oszacowano na 500.000 zł dla 

każdego partnera.                

 

W dniach od 5 – 8 października przebywała u nas 19 osobowa delegacja z 

partnerskiego powiatu Dolina w ramach III etapu projektu „Pomoc zagraniczna 2009 – 

działania samorządów – partnerstwo we wspólnej Europie- dobre praktyki”. Tematem tego 

bloku były sprawy dot. oświaty. Przedstawiciele naszych placówek oświatowych zapoznali 

gości z Ukrainy ze sposobami zarządzania oświatą, pokazali swoje placówki. W czasie tej 

wizyty obecna była przedstawicielka ministerstwa, która wyraziła zadowolenie ze sposobu 

realizacji projektu. 



 

Również w dniach od 16 – 19 października 2009 r. Powiat Opolski gościł członków 

niemieckiego Klubu Mistrzów z palatynatu, którzy przyjechali z oficjalna wizytą w ramach 

wymiany sportowej. Na jej czele stał Werner Schroter – starosta powiatu Rhein-Pfalz. 

Rozmowy dotyczyły możliwości wymiany sportowej między naszymi powiatami. Goście 

obejrzeli bazę sportową powiatu w Prószkowie i Tułowicach, gdzie rozegrano towarzyski 

mecz piłki nożnej: goście kontra samorządowcy z Tułowic i Niemodlina.  

 

Ponadto w dniach od 8 – 9 października 2009 r. odbyło się szkolenie dla pracowników 

samorządowych powiatu opolskiego, realizujących zadania obronne i zarządzania 

kryzysowego na obszarze powiatu opolskiego.  

W Turawie spotkało się 70 pracowników samorządowych, aby nauczyć się, jak 

najlepiej i najszybciej, działać w sytuacjach nadzwyczajnych. Celem dwudniowego szkolenia 

było osiągnięcie wyższych stanów gotowości obronnej państwa, szczebla powiatowego  oraz 

nabycie umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym, wojennym i atakom 

terrorystycznym. 

 

 

 

 

 

 

 


