
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 10 września 2010 r. do 14 października 2010 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym: 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

wyrażenia   zgody Zespołowi Szkół  im. Warszewicza w Prószkowie  na : 

• oddanie w dzierżawę  na okres 10 lat nieruchomości   gruntowej  oznaczonej  

numerem działki  1112  z  karty   mapy  8   położonej   w Prószkowie, pozostającej   w 

trwałym zarządzie tej jednostki  na rzecz  osób fizycznych oraz  

• zawarcie w trybie przetargowym, po umowie zawartej  na czas oznaczony, kolejnej 

umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe oznaczone 

numerami działek 1108/2,1125/6, 1125/8, 1128/1, 1129/2, 1131/1  z  karty   mapy  8   

położone   w Prószkowie ,   

 

przeznaczenia   oraz uchwalenia wykazu nieruchomości,     przeznaczonej do 

dzierżawy obejmującej jedno pomieszczenie   o  powierzchni  7,74m
2
  , znajdujące się  w 

budynku szpitala przy ul Częstochowskiej 31  w Ozimku, z przeznaczeniem na 

świadczenie usług medycznych lub wykonywanie w nim usług innych niż medyczne  

niezwiązanych  ze świadczeniami zdrowotnymi, 

      Obecnie ww. pomieszczenie  pozostaje w odpłatnym  używaniu Dzierżawcy  

       prowadzone są w nim  usługi komputerowe,  na podstawie  umowy dzierżawy,  która    

       wygasa z dniem  30 listopada 2010r.  

 

Ponadto w powyższym okresie Zarząd Powiatu :  
 

1) Wystąpił z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o nieodpłatne nabycie prawa 

własności nieruchomości zabudowanej budynkiem pokoszarowym  przy ul. 

Plebiscytowej 5 w Opolu, oznaczonej numerem  działki 28/2 z karty mapy 55  o 

powierzchni 0,3548 ha w udziale 9346/10000 cz. obręb Opole  stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, służącej do wykonywania zadań Powiatu Opolskiego - z 

przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. 

2) Zawarł dwie umowy dzierżawy z dotychczasowymi Dzierżawcami na dwa 

pomieszczenia  użytkowe, znajdujące się w  budynku   przy   ul. Wojska Polskiego 5 

w Niemodlinie: 

• na czas nieoznaczony na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia - z 

przeznaczeniem na działalność medyczną w zakresie prowadzenia Gabinetu  

Internistycznego,  

• na okres trzech lat -  z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Porad Prawnych i 

Windykacji.   

•  

3) Ustalił w protokole  rokowań warunki  zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy 

Łubniany,   na cele publiczne działki nr 332/9 z karty mapy 2 o powierzchni 0,1569 ha, 

położonej  w Łubnianach,  z przeznaczeniem na  budowę miejsc postojowych 

wkomponowanych w architekturę zieleni i stworzenie ciągu pieszo-jezdnego w pobliżu  

kościoła w Łubnianach . Protokół został przesłany Gminie Łubniany do zaakceptowania 

i podpisania. 



         Rada Powiatu Opolskiego  Uchwałą nr XXXIII/222/10 z dnia 9 września 2010r.   

         wyraziła zgodę na darowiznę ww. nieruchomości.  

  

 W zakresie realizacji zadań finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego 

podejmował uchwały w sprawach: 
 

- zmiany uchwały w sprawie upoważnień przekazanych Dyrektorowi Zarządu Dróg 

Powiatowych. Na wniosek jednostki kwota do zaciągania zobowiązań ustalona w wysokości 

300.000 zł została zwiększona do 500.000 zł, co wiąże się z zaciąganiem zobowiązań w 

zakresie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 

-  zmian w budżecie powiatu polegających na: 

 

1). zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 137. 247 zł, w związku ze 

zmianą dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” dotyczy zadania „Budowa chodnika i kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi nr 1729 Luboszyce – Zawada w m. Zawada – III etap 

 

2). zmniejsza się również planowane dochody i wydatki o kwotę 37.858 zł na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, po przedłożonym ostatecznym rozliczeniu kosztów dotyczących 

akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu 2010 r. 

 

3). Równocześnie zwiększa się planowane dochody powiatu o kwotę ogółem 1 009.323 zł, w 

tym o kwoty: 

 

- 870.000 zł – z tytułu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont 

dróg zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br 

 

- 72.323 zł na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 

stycznia 1999 r. przez Powiat Opolski nieruchomości zajęte przez drogi powiatowe 

 

- 27.000 zł na zwiększenie planowanych wydatków Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności 

 

- 40.000 zł- dotacja z Gminy Murów na wspólne prowadzenie zadania „Remont chodnika w 

ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Zagwiździe”. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały w sprawie zmian w planie 

finansowym Starostwa Powiatowego oraz zmian w planach finansowych jednostek 

organizacyjnych powiatu. 

 

 

W ramach projektu wspieranego i współfinansowanego przez Fundację Współpracy 

Polsko-Niemieckiej w pałacu w Niewodnikach w dniach 5- 6 października 2010 r. spotkali 

się samorządowcy z Niemiec z powiatów partnerskich powiatu opolskiego: Rhein – Pfalz, 

Peine i Saalfeld - Rudolstadt, przedstawiciele instytucji z województwa opolskiego zajmujący 

się ochroną zabytków, władze powiatu opolskiego, radni powiatowi, burmistrzowie i 

wójtowie, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, przedstawiciele środowiska 

akademickiego oraz miłośnicy historii lokalnej. Głównym celem spotkania było podzielenie 

się doświadczeniami  z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, poznanie nowych 



możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na renowację i zagospodarowanie obiektów 

zabytkowych, poznanie regulacji prawnych dotyczących ochrony zabytków.  

 

W dniu 12 października 2010 r. po uzyskaniu decyzji na użytkowanie oddano 

oficjalnie do użytku nowy  siedmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1717 między 

Komprachcicami i Szydłowem. To największa w tym roku inwestycja drogowa w powiecie 

opolskim. Trasa, z której korzystać mogą pojazdy o masie do 15 ton, znacznie skraca czas 

przejazdu z Szydłowa do stolicy województwa 

 Informujemy, że dnia 14 października 2010 r. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w 

Opolu odbyła się Wojewódzka Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której 

wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Jednym z odznaczonych medalem Komisji 

Edukacji Narodowej jest Starosta Opolski Henryk Lakwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


