
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 24 listopada do 21 grudnia 2011 r. 

 

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego w  okresie międzysesyjnym  Powiat  Opolski  nabył z mocy prawa  w drodze 

decyzji Wojewody Opolskiego   nieruchomości o łącznej  powierzchni 20,8313ha położone 

na terenie gminy  Turawa, stanowiące   dotychczas własność Skarbu Państwa,   zajęte pod 

drogę  powiatową .   
 

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

 

1) ogłoszenia na dzień 29 lutego 2012r. I przetargu ustnego nieograniczonego na  

sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem zabytkowego pałacu   

wraz   ze znajdującymi się w nim elementami architektonicznego wystroju i  

wyposażenia, a także  innymi  budowlami i urządzeniami oraz parkiem - wpisanych do 

rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 109/84 (park)  i pod nr  

194/56 (pałac),    oznaczonej  numerami działek  572/5, 572/6, 572/7, 572/9    z karty 

mapy 4 o łącznej powierzchni 7,3073 ha położonej w Turawie – z ceną wywoławczą 

3.000.000,00  zł, 

  
2) przeznaczenia  do dzierżawy  nieruchomości  obejmującej trzy  pomieszczenia 

użytkowe  o łącznej  powierzchni 41,20 m
2
, znajdujące się w budynku  przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku   - z przeznaczeniem do wykorzystania na punkt 

gastronomiczny, 

3) akceptacji treści projektu umowy o dzieło na  wykonanie  operatu szacunkowego 

określającego wartość dwóch działek  położonych  w obrębie  Dobrzeń Wielki, 

będących  własnością osoby fizycznej , zajętych  przez Zarząd Dróg    Powiatowych w 

Opolu  pod budowę  chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – 

Dobrzeń Wielki-Masów,      

4) podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przeprowadzonego I  

przetargu  ustnego   nieograniczonego  na  sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej  położonej w Prószkowie  przy ul. Młyńskiej,   oznaczonej numerem działki 

919 z km.7 o powierzchni 0,0602 ha,  przeznaczonej pod zabudowę mieszaną- 
jednorodzinną, zagrodową i usług. 

      Przetarg wygrała  i została ustalona na nabywcę nieruchomości osoba fizyczna   za    

      cenę  brutto 44.722.80 zł  . 

 

3.  Realizując postanowienia zawarte w akcie notarialnym z dnia 8 listopada 2011r  

dotyczącym nabycia  na rzecz Powiatu Opolskiego   nieruchomości zabudowanej  położonej  

w Opolu przy ul.1 Maja 29,     przeznaczonej na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu,  

w dniu  13 grudnia 2011r., w związku z wykreśleniem  hipotek wpisanych   w   księgach 

wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości  została zapłacona byłym właścicielom 

reszta ceny zakupu w/w nieruchomości    w wysokości  2.369.406,57 zł.  

 

4. Ponadto Zarząd Powiatu prowadził postępowania w sprawach: 

1) podpisał umowę z rzeczoznawcą majątkowym   na  wykonanie  operatu 

szacunkowego określającego wartość dwóch działek  położonych  w obrębie  Dobrzeń 
Wielki, będących  własnością osoby fizycznej, zajętych  przez Zarząd Dróg    

Powiatowych w Opolu  pod budowę  chodnika w ciągu drogi powiatowej, 



2)  podpisał umowę o dzieło z geodetą uprawnionym na  wykonanie wyciągu z wykazu 

zmian danych ewidencyjnych, niezbędnego do uregulowana stanu prawnego działki nr 

319/71 o powierzchni 0,0046 ha położonej w Chmielowicach gmina Komprachcice, 

nabytej z mocy prawa na rzecz Powiatu   decyzją  Starosty   Opolskiego    

zatwierdzającą  projekt budowlany dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

zezwalający na realizację  inwestycji drogowej,   

3) ustalił odszkodowanie w negocjacjach z byłym właścicielem nieruchomości  w    

kwocie  900,00 zł   za  działkę gruntu o pow. 0,0060 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. 

  
 W sprawach finansowych Zarząd Powiatu podejmował  uchwały w sprawie: 

 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 168.976 w dziale „Rolnictwo i 

łowiectwo przeznaczonych na „Scalanie gruntów położonych w obrębach  Świerkle, Brzezie i 

Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany o łącznej 

powierzchni 246 ha”.  

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę ogółem 209.355 zł, w tym: 

� kwota 30 309 zł z tytułu dotacji z gminy Tułowice na współfinansowanie zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcie – Jaczowice w miejscowości 

Skarbiszowice „ 

� kwotę 179 046 zł z tytułu dotacji na działalność domów pomocy społecznej. 

 

- Zarząd Powiatu Opolskiego dokonywał również w ramach swoich kompetencji 

przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz 

grupami wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu.  

 

Ponadto Zarząd podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu od dłużnika– Firmy usługowej „Strażak”, w kwocie 

16.089,50 zł z tytułu kar umownych w związku z niedotrzymaniem terminu wykonywania 

robót na drodze powiatowej nr 1729 Luboszyce – Zawada. 

W świetle przedłożonych udokumentowanych wyjaśnień opóźnienia nie wynikały z winy 

powyższej firmy, toteż po spłacie ponad 55% należności pozostała kwota mogła podlegać 
umorzeniu.  

 

      W zakresie działalności dotyczącej administrowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Powiatu Opolskiego, z chwilą przejęcia budynku przy ul. 1 Maja 29 w Opolu 

przystąpiono do przygotowania pomieszczeń dla wydziałów przeprowadzanych z ul. 

Piastowskiej. 

Przy wyłącznym zaangażowaniu pracowników Starostwa wykonano prace porządkowe  

oraz odnowienie pomieszczeń m.in.: malowanie pomieszczeń , pranie wykładzin , sprzątanie 

jak również przygotowano i uruchomiono instalację c.o. , instalację elektryczną i instalację  
sieci komputerowych. W miesiącu grudniu wszystkie wydziały Starostwa dotychczas 

mieszczące się przy ul. Piastowskiej 14 zostały przeprowadzone do budynku przy ul. 1 Maja 

29/Reymonta 51 

 

 Ponadto Zarząd podejmował czynności związane z ochroną fizyczną obiektów  i 

mienia w Opolu przy ul. 1 Maja 29, świadczeniem usług brokerskich, telekomunikacyjnych, 

certyfikacyjnych, wykonaniem zmiany sposobu zasilania w budynku szpitala w Ozimku, 



wykonaniem dokumentacji przedprojektowej adaptacji budynku Starostwa Powiatowego w 

Opolu i sprzedażą ciepła do tegoż budynku oraz ochroną osób i mienia 

 

 W dniach 16-18.12.2011 r. na terenie powiatu opolskiego przebywała delegacja z 

powiatu Saalfeld-Rudolstadt, która przywiozła paczki dla każdego dziecka z domów dziecka 

na terenie naszego powiatu. Paczki były przygotowane przez pracowników starostwa i 

Sparkasse, dla każdego dziecka indywidualnie. W skład delegacji wchodzili przewodniczący i 

członek zarządu Towarzystwa Partnerstwa Powiatów z Saalfeld – panowie Mathias Moersch i 

Hans-Joachim Schubert.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


