
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 10 do 20 czerwca 2011 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego Zarząd Powiatu Opolskiego   w  okresie międzysesyjnym  podjął uchwały  w 

sprawie : 

• wyznaczenia  do dzierżawy sześciu pomieszczeń, znajdujących się w  budynku  przy 

ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku,   z przeznaczeniem na  świadczenie usług 

medycznych lub wykonywanie w nich usług innych niż medyczne  niezwiązanych  ze 

świadczeniami zdrowotnymi,  

•  wyznaczenia do dzierżawy gruntu pod kioskami handlowymi o powierzchni  

69m
2
, stanowiącego własność Powiatu Opolskiego w udziale 732/10.000cz., 

położonego  w  Opolu przy ul. Zwierzynieckiej, obejmującego część działki  

oznaczonej  numerem  115/16  z  karty mapy 44 ,  

•  wyrażenia zgody dla Domu Dziecka w Turawie  na  złożenie wniosku o  wydanie 

decyzji o wygaśnięciu trwałego  zarządu do nieruchomości gruntowej  zabudowanej  

budynkiem Domu Dziecka oraz parkiem zabytkowym,   oznaczonej numerami działek  

572/5, 572/6, 572/7, 572/9    z karty mapy 4 o łącznej powierzchni 7,3073 ha 

położonej w Turawie przy ul. Opolskiej 40 ( w dniu 10 czerwca 2011r.  została 

wydana decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu do w/w nieruchomości) ,  

 

•  wyrażenia zgody dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie   na  złożenie 

wniosku o  wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego  zarządu do nieruchomości   

gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej numerem działki 919 z karty mapy 7 o 

powierzchni 0,0602ha położonej w Prószkowie ( w dniu 10 czerwca 2011r.  została 

wydana decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu do ww. nieruchomości) .    

 

W związku z wyrażeniem przez Radę Powiatu zgody na nabycie budynku przy ul. 1 Maja 

29 w Opolu, zlecono opracowanie operatu szacunkowego określającego  wartość  prawa 

użytkowania wieczystego ww. nieruchomości    oraz wartość   budynków posadowionych na 

tych działkach położonych w Opolu przy ul. 1 Maja 29, stanowiących odrębną własność.   
Termin wykonania operatu szacunkowego został ustalony do dnia 28 czerwca 2011r.       

Ponadto zlecono wykonanie opinii o przydatności tegoż budynku na cele urzędu 

Starostwa Powiatowego w Opolu. Opinia ma być sporządzona pod kątem spełnienia przez 

ww. obiekt wymagań ogólnobudowlanych, ochrony przeciwpożarowej oraz bhp. 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 3 uchwały, w tym 2 w 

sprawie zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Opolu oraz innych 

jednostek organizacyjnych powiatu. Zmiany te związane były z ostatnimi zmianami 

wprowadzonymi w budżecie powiatu na mocy Uchwały Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 

2011 r. oraz Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego, a także na wnioski dyrektorów jednostek. 

Ponadto podjęta została również uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie 

powiatu, dotycząca przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 21.191 

zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 



Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Aktywnością przeciw wykluczeniu”, a także w sprawie przeniesienia kwoty 564 zł w ramach 

wydatków „Komisji Kwalifikacyjnej” na zwiększenie wydatków z tytułu składek ZUS od 

wynagrodzeń członków komisji. 

Informujemy, że Dożynki Powiatowe odbędą się w dniu 4 września 2011 w 

Bierdzanach, Gmina Turawa. W związku z tym Zarząd Powiatu w dniu 27 maja 2011 r. 

podpisał z Gminą Turawa Porozumienie w tej sprawie. 

Zachęcamy Państwa do udziału w Dożynkach. Na naszej stronie internetowej 

umieścimy program Dożynek w późniejszym terminie. 

Jednocześnie informuję, że przekazano Radzie Powiatu raport z wykonania „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 

2015” oraz sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego 

na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015” za lata 2009-2010. 

 


