
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  21 grudnia 2011 r. do 27 stycznia 2012 r. 

 

 

W zakresie spraw finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawach: 

 

- uchwalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Opolu oraz przyjęcia planów finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu, 

- zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, 

- przekazania kierownikom jednostek upoważnień do zaciągania zobowiązań, 
- upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania niektórych zmian w 

planie wydatków budżetowych. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą Nr 802/2011 z dnia 20.01.2011 r. 

zaopiniowała pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 

2012 rok Powiatu Opolskiego oraz Uchwałą Nr 803/2011 z dnia 20.01.2012 r. zaopiniowała 

pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2012-2021 w wieloletniej prognozie 

finansowej Powiatu Opolskiego. 

 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego 

w okresie objętym niniejszą informacją Powiat Opolski nabył z mocy prawa w drodze decyzji 

Wojewody Opolskiego nieruchomości o łącznej  pow. 0,1499 ha położone na terenie gminy Murów, 

stanowiące dotychczas własność osób fizycznych, zajęte pod drogę  powiatową.   
 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:   

a) ogłoszenia  na dzień 8 lutego 2012 r. III przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż  
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej,   

oznaczonej numerem działki 836/9 z km.11 o pow. 0,4770 ha,   przeznaczonej pod rzemiosło 

wytwórcze z dopuszczeniem  funkcji mieszkaniowej z ceną wywoławczą 82.000,- zł (brutto).  

b) oddania w dzierżawę  na czas oznaczony do 3 lat, z przeznaczeniem do wykorzystania na 

punkt  gastronomiczny lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku,  składającego się z trzech  pomieszczeń użytkowych o łącznej 

powierzchni  41,20 m
2
,   

c) oddania w dzierżawę  dla dotychczasowych dzierżawców dwóch  pomieszczeń znajdujących 

się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie:  

- jedno pomieszczenie użytkowe o pow. 19,35 m
2
, na czas nieoznaczony na świadczenie usług 

w zakresie ochrony zdrowia,   

- jedno pomieszczenie użytkowe o pow. 15,20 m
2
, na okres trzech lat, z przeznaczeniem na 

cele biurowe, 

d) oddania  w dzierżawę na  okres do dnia 31 grudnia 2012 r. części budynku gospodarczego o   

pow. 185m
2
 położonego w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, z przeznaczeniem do 

wykorzystania jako pomieszczenie garażowo – gospodarcze, 

e) rozwiązania z dniem 31 stycznia 2012 r.  za porozumieniem stron  umowy na dzierżawę 
dwóch pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 39,80 m

2
, znajdujących  się w piwnicy 

budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, w związku z rezygnacją Dzierżawcy z ww. 

pomieszczeń, 
f) wyrażenia zgody dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie na oddanie w dzierżawę gruntu 

o pow. 25m
2
  położonego przy ul. Szkolnej 1 w Prószkowie, ozn. jako część  dz. nr 1126 z 

km. 7, obręb Prószków i na zawarcie na czas nieoznaczony z osobą fizyczną umowy o  

oddaniu w dzierżawę opisanego wyżej gruntu z, z przeznaczeniem na  postawienie  garażu 

blaszanego,  



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

nieruchomości położonej w obrębie Kolanowice gmina Łubniany, oznaczonej numerem  

działki 1123/95 z km. 2 o pow. 0,0642 ha,  stanowiącej własność Skarbu Państwa, służącej do 

wykonywania zadań Powiatu Opolskiego w zakresie planowania, budowy, modernizacji, 

utrzymania i ochrony dróg powiatowych – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej  

nr 1728 O  w ciągu ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Kolanowice   

h) zawarcia umowy z Gminą Niemodlin na korzystanie zamienne z pomieszczeń, stanowiących 

własność Gminy Niemodlin i Powiatu Opolskiego, znajdujących się w budynku położonym w 

Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.                                                                 

Zarząd Powiatu Opolskiego, chcąc w dalszym ciągu kontynuować zamienne używanie 

pomieszczeń, w sposób określony w umowie obowiązującej do dnia 31 stycznia 2012 r., ww.  

uchwałą wyraził wolę podpisania na okres trzech lat umowy na korzystanie z ww. 

pomieszczeń, na dotychczasowych  warunkach.  

 

Ponadto Zarząd Powiatu podpisał w dniu 2 stycznia 2012 r. cztery umowy z dotychczasowymi 

oraz nowymi dzierżawcami na dzierżawę  pomieszczeń użytkowych, znajdujących się w budynku przy 

ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku oraz budynków położonych w Niemodlinie przy ul. Zamkowej oraz 

przy ul. Wojska Polskiego 5 z przeznaczeniem na: 

- świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia (pomieszczenie przynależne do Poradni „K”) 

- cele biurowe  

- pomieszczenie garażowo-gospodarcze  

- punkt gastronomiczny. 

 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 19 stycznia 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012.  

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej powiatu oraz na stronie BIP powiatu. Zarząd 

Powiatu zatwierdził trzy sprawozdania z przyznanych środków na współfinansowanie zadań z 

dziedziny kultury i sztuki w roku 2011. Beneficjenci zrealizowali zadania oraz złożyli sprawozdania w 

terminie określonym w umowie. Na podstawie art. 30a  ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela Zarząd Powiatu dokonał analizy i złożył opracowane sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli za rok 2011 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego, Dyrektorom jednostek w 

których zatrudniani są nauczyciele oraz związkom zawodowym. 
 

 

 

W zakresie działalności Zarządu Powiatu Opolskiego dotyczącej administrowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego i wynajmowanymi na cele urzędu 

Starostwa Powiatowego oraz w zakresie gospodarowania majątkiem ruchomym w okresie 

międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

- przyjęcia treści i podpisania aneksu do Umowy w sprawie ochrony fizycznej obiektów i mienia w 

Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, 

- przyjęcia treści i podpisania aneksu do Umowy w sprawie ochrony fizycznej obiektów i mienia w 

Turawie, 

- przyjęcia treści i podpisania aneksu do Umowy w sprawie ochrony fizycznej obiektów i mienia w 

Opolu przy ul. 1 Maja 29, 

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

ul. 1 Maja 29, 

- przyjęcia treści i podpisania Umowy na wywóz odpadów z budynku  w Opolu    przy ul. 1 Maja 29 

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

Turawie, 



- przyjęcia treści i podpisania Umowy na dokonania rozruchu węzła cieplnego budynku w Opolu przy 

ul. Plebiscytowej 5, 

- przekazania wyposażenia do Zespołu Szkół w Prószkowie, 

- przyjęcia wzoru Umowy do przetargu na wykonanie dokumentacji adaptacji budynku w Opolu przy  

ul. 1 Maja 29, 

- przyjęcia treści wzoru umowy i podpisania umowy dostawy materiałów i akcesoriów biurowych, 

- przyjęcia treści i podpisania Umowy serwisowej programu księgowego ADAS. 

 

Ponadto rozstrzygnięto przetarg na ochronę fizyczną budynków i mienia dotyczącą budynków w 

Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, 1 Maja 29, Plebiscytowej 5 oraz pałacu w Turawie, jak również 
monitoringu i konwoju. 

W okresie tym rozstrzygnięto też przetarg na ubezpieczenie mienia Powiatu oraz ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. Po wykonaniu dokumentacji przedprojektowej, na którą składa się 
inwentaryzacja budowlana, analiza w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz 

koncepcja programowo – przestrzenna, ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej 

adaptacji budynku przy ul. 1 Maja 29. 

 

 

 

W dniu 20.01.2012 r. otwarto Centrum Aktywizacji Zawodowej w Opolu, które ma za zadanie 

wprowadzić nową jakość w obsłudze osób bezrobotnych. Całkowity koszt inwestycji to: 789.000 zł, z 

czego 259.000 zł. udało się pozyskać z Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, a pozostałe w 

równych kwotach po 265.000 zł. pokrył Urząd Miasta oraz Powiat Opolski. W uroczystości ze strony 

powiatu udział wzięli: Wicestarosta – Leonarda Płoszaj, Członek Zarządu Powiatu – Krzysztof 

Wysdak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – Elżbieta Ciupek. 
 


