
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 20 czerwca do 28 lipca 2011 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego w  okresie międzysesyjnym Powiat Opolski    

nabył z mocy prawa  w drodze decyzji Starosty Opolskiego, zatwierdzającej  projekt 

budowlany dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu na realizację  inwestycji drogowej  

polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1763 Opole –Komprachcice,  nieruchomości  

stanowiące   dotychczas własność  osób fizycznych oraz Skarbu Państwa- Agencji 

Nieruchomości Rolnych obejmujące 8 działek o łącznej powierzchni  0,0186 ha położonych   

w obrębie Chmielowice gmina Komprachcice.  

 

Zarząd Powiatu Opolskiego  podjął uchwały  w sprawie : 
 

• wyrażenia   zgody dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie  na  oddanie w  
najem  lokalu mieszkalnego o powierzchni 30,00m

2
, znajdującego się w budynku 

przy ul. Szkolnej 1  w Prószkowie, usytuowanego na  działce nr 1126,  pozostającej w 

trwałym zarządzie tej jednostki   i na zawarcie na czas oznaczony – na czas trwania 

stosunku pracy  umowy o  oddaniu w najem   opisanego wyżej   lokalu z  

pracownikiem DPS  , 

 

• oddania w dzierżawę jednego  pomieszczenia użytkowego o  powierzchni 4,30m
2
, 

znajdującego się w budynku  przy ulicy Częstochowskiej 31 w Ozimku 
 
na rzecz   

EMC Instytutu Medycznego SA, ul. Pilczycka 144-148 we Wrocławiu,   na okres   do 

dnia 25 kwietnia 2027r.,  na cele publiczne  na świadczenie usług  w zakresie ochrony 

zdrowia,  w szczególności lecznictwa szpitalnego, w ramach umowy zawartej z 

Narodowym Funduszem Zdrowia,   

 

• ustalenia  opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
Powiatu Opolskiego, zarządzanych przez jednostki organizacyjne Powiatu  

–   Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, 

–  Zespół Szkół  w Tułowicach , 

 

• oddania do dzierżawy gruntu pod dwoma 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 , 

 

• sporządzenia i  podania do  publicznej  wiadomości  informacji  o  wyniku 

przeprowadzonego I przetargu  ustnego  nieograniczonego,  na sprzedaż  

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej  w Niemodlinie przy ul Zamkowej 

oznaczonej nr działki 836/9.  

 

Ponadto w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego wykonywał czynności i 
prowadził negocjacje  w sprawie odpłatnego nabycia przez Powiat Opolski prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działki oznaczone nr 13/4 

13/7, 13/9 z karty mapy 53 o łącznej powierzchni 0,0730 ha, obręb Opole wraz z prawem 

własności budynków posadowionych na tych działkach położonych przy ul. 1 Maja 29, 



stanowiących odrębną własność,  z  przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w 

Opolu.    

     

W sprawach gospodarowania mieniem powiatu w okresie międzysesyjnym 
Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

-  przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa udzielonego do działania w imieniu Powiatu 

Opolskiego w zakresie zgłaszania wykonania robót budowlanych oraz dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane związane z remontem budynku w Dąbrowie. 

-  porozumienia pomiędzy Powiatem Opolskim a Spółką Jawną „Nieruchomości- 

Budownictwo Mariola i Jerzy Knuter” w sprawie zakończenia realizacji umowy 

-  akceptacji i podpisania Umowy w sprawie ochrony fizycznej obiektów i mienia w Turawie. 

 

      W dniu 1.07.2011 r. nastąpiło przejęcie nieruchomości w Turawie, w tym budynku pałacu 

oraz mienia zabytkowego będącego na wyposażeniu. Z tym dniem Powiat Opolski rozpoczął 

administrowanie tym obiektem. 

      Równocześnie w okresie między sesyjnym nadal poszukiwano obiektów będących w 

sprzedaży i nadających się na cele biurowe, z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa 

Powiatowego w Opolu. W wyniku monitorowania rynku nieruchomości wyłoniono niżej 

nieruchomości m.in.: 

Budynek kamienicy przy pl. Wolności ( z lokalem Pizza Hut ) 
Budynek: 4 kondygnacje o powierzchni 1520 m2 , bez piwnic i strychu 1260 m2, 

                 ok. 600 m2 biur 

Cechy: budynek w centrum, bez dodatkowej działki, media z sieci miejskiej, umowy 

najmu do wypowiedzenia 

            Inne obiekty: 

      -  hotel Piast , powierzchnia 1465 m2 , 

      -  biurowiec przy ul. Strzeleckiej , powierzchnia b.d  

      -  Hotel ‘Weneda” przy ul. 1-go Maja 77 

        

Ponadto na bieżąco monitorowano oferty najmu pomieszczeń biurowych pod kątem 

ewentualnej potrzeby wynajęcia czasowego dla wydziałów znajdujących się w budynku 

Urzędu Wojewódzkiego. Aktualnie brak ofert spełniających wymóg umieszczenia wszystkich 

wydziałów z w/w budynku  w jednym obiekcie, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości 

komunikacji wewnętrznej z innymi wydziałami ( rozsądna odległość od siedziby przy ul. 

Książąt Op. i Pl. Wolności ). Wszystkie zestawione  oferty tylko częściowo spełniają wymogi 

i powodują konieczność dalszego rozdzielenia wydziałów starostwa. 

 

 Jednocześnie prowadzono działania i rozmowy z właścicielami budynku położonego 

w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w sprawie nabycia nieruchomości, a w szczególności 

obniżenia oferowanej ceny sprzedaży obiektu. 

Zarząd określił, że zakupi obiekt za kwotę nie większą niż 5 500 000 zł, na co oferenci 

wyrazili zgodę. W dniu dzisiejszym Zarząd ustali warunki nabycia nieruchomości, które będą 

podstawą zawarcia aktu notarialnego.   

 



W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały w 

sprawach: 

zmian w budżecie powiatu na 2011 r., w tym: 

a). z tytułu zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę ogółem 

30.428 zł z tego: 

- 30 000 zł – stanowi dotację celową z Gminy Łubniany na dofinansowanie wspólnie 

prowadzonego zadania „Droga nr 1703 O Opole – Łubniany – przebudowa drogi w 

miejscowości Kępa VI etap”, 

- 428 zł  - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wydatki związane z prowadzeniem 

ewidencji wojskowej 

b). z tytułu zmniejszenia dochodów i wydatków powiatu o 100 000 zł w związku z 

wycofaniem się Gminy Murów ze wspólnego finansowania „Remontu drogi powiatowej nr 

13440 na odc. Murów – Kup I etap”, ponieważ zadanie to nie zostało zakwalifikowane do 

realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

c).ponadto dokonywane były przenoszenia planowanych wydatków między 

rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął również uchwałę w sprawie zasad sporządzenia 

skonsolidowanego bilansu Powiatu Opolskiego, która ustala instrukcję sporządzania bilansu 

oraz określa dokumentację konsolidacyjną. 

W dniu 20 czerwca br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia ulg w spłacie 

należności pieniężnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, udzielając ulgę w spłacie 

należności pieniężnej od dłużnika - Firmy Usługowej ‘Strażak” z Kluczborka . 

 

W dniu 5 lipca 2011 r. w ramach zadań oświatowych przeprowadzono egzaminy na 

stopień nauczyciela mianowanego. Sześciu nauczycieli pomyślnie zdało egzamin.                                   

Uchwałą z dnia 14 lipca 2011 r. powierzono z dniem 1 września funkcję Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „ORDIM:” w 

Suchym Borze Pani Jolancie Jędrzejczyk, nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu 

aktualnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku. Dotychczasowa  dyrektorka 

przechodzi na emeryturę.                                                            

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych ORDIM w Suchym Borze, Zarząd 

Powiatu Opolskiego zwrócił się do Gminy Chrząstowice z prośbą o rozważenie możliwości 

powierzenia Powiatowi Opolskiemu prowadzenia  z dniem 1 września 2011r. oddziału 

przedszkolnego specjalnego w Suchym Borze dla dzieci przebywających w Opolskim 

Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze.  Radni Gminy 

Chrząstowice podjęli uchwałę w tej sprawie, w związku z tym przygotowano na dzisiejszą 

sesję projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zadania własnego Gminy Chrząstowice 



polegającego na  prowadzeniu przez Powiat Opolski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego   

w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym Borze.                                                                    

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz..1592 z późn. zmianami) oraz § 66 ust.4 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i 

szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży 

w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt 

ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zmianami) na wniosek 

Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie, Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie ustalenia 

opłat za zakwaterowanie w internacie. Opłata będzie wynosiła 50 zł miesięcznie 

Zarząd przygotował sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu 

Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok 2010, które w dniu 22 lipca przekazał Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Opolskiego.  

 

 

 

 

 


