
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  29 sierpnia 2011 r. do 19 października 2011 r. 

 

W  sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego w 

okresie międzysesyjnym: 

 

1. Powiat Opolski   nabył z mocy prawa na podstawie: 

 

1) decyzji Wojewody Opolskiego nieruchomości stanowiące dotychczas własność osób 

fizycznych o łącznej pow. 0,8189 ha położone  w obrębie  Chobie gmina Ozimek i Nakło 

gmina Tarnów Opolski - zajęte pod drogi publiczne powiatowe, 

2) decyzji Wójta Gminy Dobrzeń Wielki zatwierdzających podział nieruchomości w wyniku 

którego nastąpiło  wydzielenie gruntów o łącznej pow. 0,0105 ha, położonych w obrębie 

Dobrzeń Wielki  -  pod  drogę publiczną powiatową. 
  

2.  Zarząd Powiatu Opolskiego w powyższym okresie podjął uchwały w sprawie :    

        

1) oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony na świadczenie usług w zakresie ochrony 

zdrowia dwóch pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 39,80m
2
, znajdujących się w   

budynku przy ul. Częstochowskiej 31 - z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu 

rehabilitacyjnego - umowa dzierżawy została podpisana z dniem 3 października 2011 r. 

2) oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony  na rzecz Opolskiego Centrum Medycznego 

budynku  parterowego  wieloizbowego o łącznej powierzchni 106,60m
2  

położonego  przy 

ul.  Zamkowej 4  w Niemodlinie
 
-  z przeznaczeniem  do wykorzystywania na realizowanie  

zadań z zakresu systemu ratownictwa medycznego - umowa dzierżawy została podpisana z 

dniem  3 października 2011 r.  

  

3) przeznaczenia do dzierżawy oraz uchwalenia wykazu nieruchomości,  obejmującego 8 

pomieszczeń  użytkowych o łącznej pow. 106,90m
2
, znajdujących się  w budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31, 

 

4) wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o nieodpłatne nabycie prawa własności  

nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej  nr  dz. 1/10 z karty mapy 6 o  pow. 1,1400 ha 

obręb Turawa, zabudowanej budynkiem, w którym obecnie  funkcjonuje  Dom Dziecka w 

Turawie  przy ul. Opolskiej 56, służącej do wykonywania zadań Powiatu Opolskiego- 

wniosek został złożony w dniu 12 października 2011 r.  

 

5) ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

gruntowej  położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej  o pow. 0,4770 ha,   przeznaczonej 

pod rzemiosło wytwórcze z dopuszczeniem  funkcji mieszkaniowej  - z  ceną  107.000,- zł 

(brutto) . 

 

1. Ponadto Zarząd Powiatu prowadził postępowania w sprawach: 

 

1) podpisał z dniem 1 września 2011 r. umowę dzierżawy na okres 3 lat na część budynku przy 

ul. Plebiscytowej 5 w Opolu o łącznej pow. 55m
2 
 stanowiącą część szybu windy towarowo- 

oraz część dachu tego na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. - z przeznaczeniem pod 

lokalizację stacji bazowej, 

2) podpisał z dniem 1 września 2011 r. umowę dzierżawy na czas nieoznaczony na      

dzierżawę 6 pomieszczeń  o łącznej pow. 67,10 m
2 

 znajdujących  się w budynku szpitala w 

Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, z przeznaczeniem na cele medyczne-prowadzenie 

poradni ogólnej, 



3)  oddał  nieodpłatnie  na cele publiczne, w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu,  nieruchomość gruntową  położoną w obrębie Magnuszowice 

gmina Niemodlin o powierzchni 0,4799 ha – z przeznaczeniem na wybudowanie stanowiska 

do ważenia pojazdów. Stanowisko to umożliwi stwierdzanie  przekraczania dopuszczalnych 

norm w zakresie wagi i gabarytów, co spowoduje większą ochronę dróg powiatowych przed 

ich niszczeniem w rejonie kopalni bazaltu w miejscowości Gracze, 

4) ustalił odszkodowanie w negocjacjach z byłym właścicielem nieruchomości  w  kwocie  

675,00 zł za działkę gruntu o pow. 0,0045 ha, położoną w  Dobrzeniu Wielkim - wydzieloną 
pod powiatową  drogę publiczną, która   przeszła  na własność Powiatu Opolskiego z mocy 

prawa, na podstawie decyzji Wójta Gminy Dobrzeń Wielki zatwierdzającej podział  

nieruchomości. 

5) prowadził postępowanie związane z wyznaczeniem do sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej zabytkowym pałacem oraz parkiem,   oznaczonej numerami działek  572/5, 

572/6, 572/7, 572/9  z karty mapy 4 o łącznej pow. 7,3073 ha położonej w Turawie przy ul. 

Opolskiej 40, 

- uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora na sprzedaż nieruchomości, 

- sporządzony został przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy określający             

wartość nieruchomości,  

   - przygotowany został projekt uchwały o wyznaczeniu tej nieruchomości do sprzedaży. 

 
 

 

W okresie międzysesyjnym w sprawach finansowych Zarząd Powiatu podjął uchwały  w 

następujących sprawach: 

 

1.Zwiększenia budżetu powiatu o kwotę ogółem 13.351 zł, w tym: 

- kwota 528 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego 

nauczycieli, 

- kwota 7.658 zł stanowi zwiększoną dotację na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych 

za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową, 
- kwota 5.165 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na działalność zespołów ds. orzekania o 

niepełnosprawności. 

 

2. W oparciu o decyzję Wojewody Opolskiego zmniejszone zostały dochody i wydatki powiatu o 

kwotę ogółem 40.481 zł, w tym: 

- o kwotę 581 zł pozostała z rozliczenia potrzeb w zakresie realizacji zadań związanych z kwalifikacją 
wojskową, 
- o 39.900 zł zmniejszona została dotacja celowa na utrzymanie domów pomocy społecznej w 

Prószkowie, Dobrzeniu Wielkim i Czarnowąsach. 

 

4.Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował również uchwały w sprawie zmian polegających na 

przenoszeniu planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

5.Podjęta została również uchwała w sprawie umorzenia należności Starostwa Powiatowego od 

Gminy Prószków z tytułu naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe przekazanie (148 dni 

zwłoki) kwoty stanowiącej udział gminy w inwestycji drogowej w wysokości 7.906,85 zł.  

 

6. Jednocześnie decyzją Starosty Opolskiego w dniu 26.09.2011 r. umorzona została należność od 

Gminy Komprachcice w kwocie 2.019,45 zł również za opóźnienie w spełnieniu świadczenia 

pieniężnego. 

 

Jak Państwu wiadomo 2.09.2011 r. Powiat Opolski świętował dwa jubileusze podpisania 

układów partnerskich: 5-lecia z Powiatami Peine z Niemiec i Dolina z Ukrainy, 10-lecie z Powiatem 



Saalfeld-Rudolstadt z Niemiec. Na spotkanie z tej okazji przybyli goście z zaprzyjaźnionych 

powiatów, zabrakło tylko gości z Ukrainy, którym inne ważne sprawy nie pozwoliły dojechać na 

uroczystość. Obecny był również Pan Lothar Rheinwart, który zainicjował naszą przyjaźń z Powiatem 

Saalfeld-Rudolstadt. Główne uroczystości odbyły się w Tułowicach, gdzie po oficjalnych 

przemówieniach goście obejrzeli dwie prezentacje, przypominające historię oraz ukazujące 

współczesne oblicze układów partnerskich. 

Zaproszeni goście uczestniczyli również w XI Dożynkach Powiatowych w Bierdzanach 

połączonych z obchodami 300 lecia Kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi. W dożynkach wzięli 
udział przedstawiciele gmin z Powiatu Opolskiego na czele z burmistrzami i wójtami. Oprócz części 

oficjalnej – Mszy Świętej koncelebrowanej, którą odprawił ksiądz biskup Paweł Stobrawa odbył się  
Konkurs koron żniwnych w dwóch kategoriach. W kategorii koron kłosowych I miejsce zdobyło 

sołectwo Wrzoski gm. Dąbrowa, II miejsce-Sołectwo Rzędów, gm. Turawa, III miejsce sołectwo 

Skarbiszowice gm. Tułowice. W kategorii koron ziarnkowych ex aequo  zajęły: sołectwo Dylaki, gm. 

Ozimek i Magnuszowice gm. Niemodlin. W trakcie obchodów święta plonów podziwialiśmy występy 

artystyczne i wystawy.  Zabawa dla mieszkańców trwała do późnych godzin nocnych. Organizatorom 

należą się wielkie podziękowania za sprawną i profesjonalną organizację uroczystości.                                                                     

Złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wniosek o dofinansowanie  Projektu 

„Wiedza-paszportem w przyszłość” z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w 

ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. W związku z tym, że 

projekt został oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rankingowej wniosków, Wojewódzki 

Urząd Pracy zakwalifikował Powiat Opolski do wsparcia. Projekt realizowany będzie w Liceum 

Ogólnokształcącym w Tułowicach. Realizacja projektu polegać będzie na organizacji dla uczniów: 

dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych tj. zajęć z przedsiębiorczości, języka angielskiego i niemieckiego, nauk 

przyrodniczo-matematycznych oraz doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Ogólna 

wartość dofinansowania wynosi 50.000,00zł, co stanowi 100% kosztów projektu. W celu podpisania 

umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca-Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

wymaga podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Projektu do realizacji. Wobec czego przygotowano 

projekt uchwały.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w 

Prószkowie odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych i nauczycielami wyróżnionymi 

nagrodą Starosty Opolskiego.  

 
 

 

W sprawach administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego 

w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

- przyjęcia treści i podpisania Umowy na dostawę wody i odbiór ścieków do/z budynku w Turawie 

przy ul. Opolskiej 40, 

- przyjęcia treści i podpisania Umowy na usługę transmisji sygnału pożarowego w obiekcie 

pałacowym w Turawie przy ul. Opolskiej 40, 

- wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącego podatku od 

nieruchomości w Turawie przy ul. Opolskiej 40. 

 

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „ 

Udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000 PLN”, w dniu 11.10.2011 r. 

nastąpiło otwarcie ofert. Komisja przetargowa rozpoczęła  sprawdzanie ofert. Do przetargu przystąpiło 

pięciu oferentów. W związku z błędami i niejasnościami w ofertach, wystąpiono do oferentów aby 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, udzielili wyjaśnień. Aktualnie prace Komisji 

Przetargowej są kontynuowane. 

 


