
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 27 listopada 2009 r. do 20 grudnia 2009 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  

 

Powiat Opolski   nabył z mocy prawa  : 

• w ramach decyzji, zatwierdzającej  projekt budowlany dla Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu na realizację  inwestycji drogowej  polegającej na przebudowie 

drogi powiatowej nr 1717,Powiat Opolski nabył nieruchomości  stanowiące   

dotychczas własność Skarbu Państwa i osób fizycznych obejmujące działki oznaczone 

numerami 71/1, 72/1, 74/1, 75/1,105/3, 106/3 i 106/5 o łącznej powierzchni  0,1711 ha 

położone  w obrębie Szydłów gmina Tułowice,  

• w drodze  decyzji Wójta Gminy Chrząstowice,  zatwierdzającej  podział  

nieruchomości  położonej w obrębie Niwki gmina Chrząstowice, dokonany na 

wniosek właścicielki,  w celu wydzielenia gruntu przeznaczonego w planie 

zagospodarowania przestrzennego  wsi Niwki pod drogę powiatową, Powiat nabył    

działkę nr 795/10 z km.1 o powierzchni 0,0440 ha . 

W wyniku decyzji Wojewody Opolskiego  zatwierdzającej projekt  rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr  423, został dokonany podział działki nr 1129/242 z km.2 położonej w 

obrębie  Kąty Opolskie, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego na działki nr 1391/242 i 

1392/242 , a następnie działkę nr 1391/242 nabyło Województwo Opolskie z mocy prawa.    

Ponadto Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawie : 

• przeznaczenia  do sprzedaży    w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej   

położonej   w Prószkowie  przy ul. Pomologia,   oznaczonej  numerem działki  

1122/15 z karty mapy 8 o powierzchni 0,3500 ha , wraz z usytuowanym na niej 

budynkiem nr 7, z ceną  305.000,- zł. 

• oddania w dzierżawę  dotychczasowemu dzierżawcy na okres 1 roku części budynku 

gospodarczego,  znajdującego się przy ul. Zamkowej w Niemodlinie, z 

przeznaczeniem do wykorzystania  jako pomieszczenia  garażowo-gospodarcze lub na 

cele usługowe, 

•  oddania w  dzierżawę  dotychczasowemu dzierżawcy na okres trzech lat  gruntu 

obejmującego część działki nr 115/16  z  karty mapy 44  o  powierzchni  47 m
2
,  w 

udziale wynoszącym 732/10000cz., położonej  w  Opolu przy ul. Zwierzynieckiej, z  

przeznaczeniem  do wykorzystania pod taras konsumpcyjny przy kiosku  handlowym, 

• oddania w dzierżawę    na czas nieoznaczony na świadczenie usług w zakresie 

ochrony zdrowia, na rzecz  nowego dzierżawcy  jednego  pomieszczenia  użytkowego  

o powierzchni 26,60 m
2
 , znajdującego  się w  budynku   przy   ul. Wojska Polskiego 5 

w Niemodlinie, z przeznaczeniem na działalność medyczną w zakresie prowadzenia 

gabinetu rehabilitacyjnego,  

• wystąpienia do Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału Ksiąg Wieczystych   z żądaniem  

zwolnienia od służebności gruntowej działki nr  1122/15  z  km  8  obręb Prószków, 

stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta nr OP1O/00103493/9 z uwagi na fakt, że  służebność gruntowa 

ustanowiona w tej księdze  ogranicza się do pasa  gruntu  o   szerokości 6  m   i  

długości 110 m  na działkach 1122/12 i 1122/16 . Na gruncie oznaczonym nr działki 

1122/15  służebność gruntowa nie była ustanowiona, a przez to nie była, nie jest i nie 

będzie wykonywana, 



• wyrażenia  zgody dla  Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, jednostki 

organizacyjnej powiatu,  na  oddanie w najem  dwóch lokali mieszkalnych o pow. 

24,65 m
2  

i 78,82 m
2
, znajdujących się w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Prószkowie, 

pozostającym w trwałym zarządzie  tej jednostki  i na zawarcie dwóch umów  najmu  

z pracownikami DPS -  na czas trwania stosunku pracy . 

Jako organ prowadzący szkołę w zakresie nadzoru nad prawidłowością gospodarowania 

nieruchomościami, wyraziłem zgodę Zespołowi Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą, na  gruncie będącym w trwałym zarządzie 

jednostki,   położonym  w  Prószkowie przy ul. Pomologia.  

 

Informujemy, że w dniu 30 listopada br wpłynęło pismo szefa Inspektoratu 

Wojskowej Służby Zdrowia z Warszawy z zapytaniem o ustosunkowanie się do możliwości 

przejęcia przez Powiat Opolski (ziemski) 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w 

Opolu. Zarząd Powiatu w odpowiedzi poinformował, że uwzględniając w szczególności fakt, 

iż ww. jednostka nie jest położona na terenie powiatu opolskiego, nie jesteśmy zainteresowani 

jej przejęciem.  

Ponadto z pisma wynikało, że ewentualne przejęcie szpitala byłoby uwarunkowane 

zachowaniem dotychczasowego rodzaju działalności zakładu, zakazem sprzedaży 

przekazanych  nieruchomości na działalność komercyjną lub zakazem jego połączenia z 

placówką, która prowadzi działalność komercyjną w stosunku do szpitala wojskowego, co w 

konsekwencji mogłoby doprowadzić do likwidacji tego zakładu i zwolnienia pracowników.  

 

Na podstawie informacji zgłoszonej przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Prószkowie 

przetarg został zakończony i podpisano umowę na budowę pełnowymiarowego boiska w 

Prószkowie. 

 

W zakresie realizacji zadań finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował 

uchwały w sprawach: 

 

1. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 75.373 zł z tytułu dotacji 

celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej. Równocześnie Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie dokonało rozliczenia dotacji na poszczególne domy w 

2009 r. i ww. kwota została podzielona w następujący sposób: 

- DPS w Czarnowąsach – 20.002 zł 

- DPS w Dobrzeniu Wielkim – 39.219 zł  

- DPS w Prószkowie – 16.152 zł 

 

      2.   dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 54.162 zł między 

rozdziałami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – głównie na podstawie wniosku 

Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu z dnia 04.12.2009 r. Nr OK.AM.0716-3/09 w sprawie 

przeniesienia planowanych wydatków w ramach niepublicznych szkół specjalnych, po 

rozliczeniu dotacji na 2009 r.  

 

Równocześnie w oparciu o zgłoszone przez dyrektorów szkół oszczędności środków 

zwiększono wydatki w innych jednostkach oświatowych, w których wystąpiły braki na 

pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania jednostek.  

 

W ślad za powyższymi zmianami wprowadzone były zmiany w układzie 

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

finansowych w poszczególnych jednostkach powiatu. 



 

 
 


