
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  29 listopada 2010 r. do 9 grudnia 2010 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego 

w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 
 

- upoważnienia Starosty Opolskiego oraz Wicestarosty Opolskiego  do jednoosobowego składania w 

imieniu Powiatu Opolskiego oświadczeń woli w sprawach bieżącej działalności związanej z 

gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi  w skład  powiatowego zasobu, 
 

- dokonania z dniem 31 grudnia  2010 r. za porozumieniem stron zmiany  umowy dzierżawy nr  31/04,  

zawartej  w dniu 31 sierpnia 2004 r. na czas nieoznaczony, pomiędzy Zarządem Powiatu Opolskiego, 

a Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, na dzierżawę sześciu pomieszczeń 

użytkowych o łącznej pow. 63,90 m
2
, znajdujących się w budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w 

Ozimku,  polegającej na zmniejszeniu przedmiotu dzierżawy o jedno pomieszczenie o pow. 4,60 m
2
, 

w związku z rezygnacją Dzierżawcy z tego pomieszczenia, 
 

- wyrażenia zgody Zespołowi Szkół  im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie na zawarcie, po 

umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość - sala wykładowa i kantorek, znajdujące się w budynku 

szkoły oraz  plac – parking, usytuowane na działce nr 972/5  z  km 11 położonej w Niemodlinie przy 

ul. Opolskiej 34, pozostającej w trwałym zarządzie tej jednostki (taką samą zgodę w formie 

zarządzenie wyraził Starosta Opolski – jako organ nadzorujący placówki  oświatowe w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami), 
 

- rozwiązania   z dniem   31  grudnia  2010 r.  za  porozumieniem  stron,  umowy dzierżawy zawartej 

pomiędzy Powiatem Opolskim,  a osobą fizyczną  - prowadzącą Gabinet Rehabilitacji, na dzierżawę 

lokalu użytkowego o pow.  26,60 m
2
,  znajdującego się na I piętrze  budynku przy ul. Wojska 

Polskiego 5 w Niemodlinie, w związku z rezygnacją Dzierżawcy z ww. pomieszczenia, 
 

- przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego 

przeznaczonej do dzierżawy, obejmującej jedno  pomieszczenie użytkowe o pow. 26,60m 
2
, 

znajdujące się  na I piętrze  budynku Przychodni Miejskiej w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 

5 - z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych lub wykonywanie w nich usług innych niż 

medyczne niezwiązanych ze świadczeniami zdrowotnymi.    

 

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawach dotyczących: 

 

- zmniejszenia budżetu powiatu o kwotę 253.381 zł, o którą decyzją Wojewody Opolskiego 

zmniejszona została dotacja celowa na domy pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że powyższa 

zmiana następuje w miesiącu grudniu, po stronie wydatków zmniejsza się plany w zakresie wydatków, 

które nie będą realizowane już w roku bieżącym, czyli pozostałe środki w oświacie, oszczędności w 

grupie wynagrodzeń w DPS w Prószkowie oraz z tytułu dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy na 

adaptację budynku na Centrum Aktywizacji Zawodowej, realizacja której przechodzi na rok przyszły, 

 

- w ślad za powyższą zmianą równocześnie dokonuje się zmiany w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego oraz planach jednostek organizacyjnych powiatu w celu ich uaktualnienia. 

 

 

 

W sprawach z zakresu oświaty w ramach przeprowadzonego egzaminu w dniu 1.12.2010 r. 

dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.  

 


