
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 30 stycznia do 23 lutego 2012 r. 
 

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego w powyższym okresie podjął uchwały w sprawie :   

 
1) informacji  o  wyniku przeprowadzonego    III przetargu  ustnego  nieograniczonego,   

na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości gruntowej  położonej w Niemodlinie przy ul. 

Zamkowej,   oznaczonej numerem działki 836/9 z km.11 o powierzchni 0,4770 ha,   

przeznaczonej pod rzemiosło wytwórcze z dopuszczeniem  funkcji mieszkaniowej.  

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - cena osiągnięta w przetargu wyniosła 

82.820,00-zł, 

 
2) przeznaczenia  do sprzedaży oraz uchwalenia wykazu nieruchomości gruntowej,   

przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargowym,  obejmującej nieruchomość 

niezabudowaną  położoną w Prószkowie,    oznaczoną  numerem  działki 1125/7 z km.8 o 

powierzchni 1,7889 ha  – przeznaczoną w mpzp pod  tereny obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów, obiektów obsługi transportu samochodowego oraz zabudowy 

usługowej – z ceną  235.000,00 zł + należny podatek VAT,           
 

3)  wydłużenia dla EMC Instytutu Medycznego S.A. we Wrocławiu na następne 12 

miesięcy okresu obowiązywania obniżonej stawki czynszu oraz obniżonej opłaty z tytułu 

partycypowania w kosztach eksploatacyjnych utrzymania budynku, ustalonej  umową 

dzierżawy nr 7/08  za  pomieszczenia  użytkowe o łącznej  powierzchni  1066,50m
2
, 

znajdujące się w budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku,   przeznaczone do  

wykorzystania   (po dokonaniu przez dzierżawcę  remontu i adaptacji tych pomieszczeń ) na 

cele publiczne,   na świadczenie usług  w zakresie ochrony zdrowia,  w szczególności 

lecznictwa szpitalnego, 

- aneks do umowy dzierżawy został wysłany dla Dzierżawcy  do podpisania, 

  
4) rozwiązania   z dniem   29 lutego   2012r.  za  porozumieniem  stron,  umowy 

dzierżawy  na  część pomieszczenia   o powierzchni 3,60 m
2
, znajdującego  się w budynku 

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

pomieszczenia,   

 
5) rozwiązania   z dniem   31  marca    2012r.  za  porozumieniem  stron,  umowy 

dzierżawy na jedno pomieszczenie użytkowe  o powierzchni   10,30m
2
,  znajdujące się w  

budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie, w związku z rezygnacją Dzierżawcy z 

ww. pomieszczenia   

 

6) upoważnienia Starosty Opolskiego i  Wicestarosty Opolskiego do  składania w imieniu 

Powiatu Opolskiego  wniosków do Sądu Cywilnego w sprawie uzyskania zgody na złożenie 

do depozytu sądowego środków pieniężnych, stanowiących odszkodowanie na nabyte na 

własność Powiatu  Opolskiego nieruchomości, przeznaczone na realizację inwestycji 

drogowych, w związku z zobowiązaniem nałożonym na Powiat Opolski w zakresie dokonania 

zapłaty odszkodowania do depozytu sądowego – wynikających z ostatecznej decyzji 

administracyjnej o ustaleniu   odszkodowania. 

(został złożony wniosek Sądu Cywilnego w Opolu o zezwolenie na złożenie   do  depozytu 

sądowego   kwoty   2.295,00 zł, tytułem  odszkodowania    za działkę nr 372/73  o 



powierzchni 0,0024 ha, położoną w Chmielowicach, gmina Komprachcice, która stanowiła  

własność  nieżyjącej obecnie osoby fizycznej),   

 

7) przeznaczenia do dzierżawy  oraz uchwalenia  wykazów  nieruchomości  

obejmujących:  

- pomieszczenie użytkowe  o powierzchni 20,80 m
2
,  znajdujące się w budynku przy ul. 

Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie - z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych lub 

wykonywanie w nich usług innych niż medyczne  niezwiązanych  ze świadczeniami 

zdrowotnymi, 

-  część budynku gospodarczego (stodoła) – wydzielonego jednego  pomieszczenia 

użytkowego o powierzchni 35m
2
,   położonego w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, z 

przeznaczeniem do wykorzystania jako pomieszczenie garażowe, gospodarcze, magazynowe 

lub na cele usługowe, 

 -  dwa  pomieszczenia   o łącznej  powierzchni   39,80 m
2
    znajdujące  się w budynku przy 

ulicy  Częstochowskiej 31 w Ozimku - z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych 

lub wykonywanie w nich usług innych niż medyczne  niezwiązanych  ze świadczeniami 

zdrowotnymi, 

 
8) ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Opolskiego na lata 

2012-2014. 
Przygotowany plan wykorzystania powiatowego zasobu określa kierunki  działań ustalone 

przez Zarząd Powiatu  Opolskiego w odniesieniu  do oznaczonych  grup  nieruchomości 

zasobu. 

 Nieruchomości zasobu w opracowanym planie zostały podzielone na następujące grupy: 

• nieruchomości niezbędne do działalności organu (budynki administracyjne wraz z 

gruntem związanym z ich funkcjonowaniem), 

• nieruchomości udostępnione odpłatnie (oddane w dzierżawę , trwały zarząd), 

• nieruchomości udostępnione nieodpłatnie  (nieodpłatny trwały zarząd , użyczenie), 

• nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, 

• nieruchomości przeznaczone na ogród botaniczny w Prószkowie lub w przypadku 

niewykorzystania  na ten cel przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub  

pozostawienia  w dotychczasowym sposobie  użytkowania (teren zadrzewiony-

park). 

W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania   będą 

zapadały indywidualnie na podstawie uchwał Rady Powiatu Opolskiego oraz uchwał organu 

wykonawczego Zarządu Powiatu Opolskiego. 

  

Ponadto w  okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego  zwaloryzował czynsze 
dzierżawne dla dzierżawców lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach 

stanowiących własność powiatu, położonych w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, w   

Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 5 i przy ul. Zamkowej  oraz na grunt pod kioskami 

handlowymi w Opolu  o  wartość wskaźnika  waloryzacji   za   2011r.,   którego podstawą 

obliczenia są  miesięczne wskaźniki cen towarów  i usług konsumpcyjnych, ogłoszone  przez 

Prezesa   Głównego  Urzędu   Statystycznego.   Ponadto  w związku  ze zmianą kosztów 

utrzymania  budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie  została  podwyższona  

opłata  dla  11 dzierżawców, z tytułu partycypowania w  kosztach eksploatacyjnych 

utrzymania tego budynku. 

 
 
 



 W sprawach finansowych Zarząd Powiatu podejmował  uchwały w sprawie: 

 

-zmian w budżecie powiatu polegające na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w 

ramach rozdziałów między grupami wydatków 

 

- oraz w sprawie zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Opolu oraz innych 

jednostek w ślad za zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 

2012 r. oraz związanych ze zmianami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 

 

W chwili obecnej w zakresie gospodarki  finansowej powiatu trwają prace związane ze 

sprawozdawczością finansową oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2011 r.   

 

 

 W sprawach administracyjno-gospodarczych w okresie międzysesyjnym Zarząd 

Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 
 

-  przyjęcia treści i podpisania aneksu do Umowy sprzedaży ciepła do budynku przy ul.  

   Książąt Op. 27 

-  przyjęcia treści i podpisania aneksu do Umowy sprzedaży ciepła do budynku przy ul.  

   1 Maja 29 

-  przyjęcia treści i podpisania aneksu do Umowy sprzedaży ciepła do budynku przy ul.  

   Plebiscytowej 5 

-  wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy na prace informatyczne systemu GEO-INFO 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy dostawy materiałów eksploatacyjnych do  

    komputerów 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy na serwis oprogramowania EGB 

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

    Biurowych 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy kompleksowej dostawy paliwa  

    gazowego do budynku w Niemodlinie 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej 

   do budynku w Turawie. 

 

     Rozstrzygnięto również przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji 

budynku przy ul. 1 Maja 29 z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Nastąpiło otwarcie ofert w ramach  prowadzonych procedur przetargu na modernizację 

istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla dwóch obrębów 

gminy Ozimek.  

 

W ramach zadań oświatowych 

 

 W związku z realizacją projektów z funduszy strukturalnych Zarząd Powiatu podpisał 

aneks do projektu  pod nazwą” Wiedza paszportem w przyszłość” realizowanym z EFS w 

związku z koniecznością zmiany terminu realizacji projektu tj. wydłużenie czasu realizacji do 

13 grudnia 2012r ( pierwotny termin realizacji 31 lipca 2012). 

 

 W związku ze zmianą systemu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, które 

wchodzą w życie od 1 września 2012r. i obejmują między innymi zasadnicze szkoły 



zawodowe, w których od 1 września 2012r. kształcenie odbywać się będzie w ujednoliconym 

3 letnim cyklu kształcenia ( do tej pory uczniowie kształcili się w 2 lub 3 letnim cyklu 

kształcenia) organ prowadzący zasadnicze szkoły zawodowe ma obowiązek przekształcić 

w/wymienione szkoły. Kompetencja do przekształcenia szkoły wynika z art. 59 ust.1 i 6 w 

związku z art.5cpkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W związku z tym 

Zarząd Powiatu przygotował dwa projekty uchwał w tej sprawie dotyczące Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Niemodlinie i Ozimku, które rozpoczynają procedurę przekształcania 

w/wymienionych szkół zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty.  

 

 Rady Pedagogiczne Zespołu Szkół w Prószkowie, w Tułowicach i Chróścinie 

zwróciły się do Zarządu Powiatu Opolskiego z wnioskami o likwidację szkół, w których od 

kilku lat brak jest naboru. Zarząd Powiatu przychylając się do wniosków poszczególnych Rad 

Pedagogicznych przygotował na dzisiejszą sesję 5 uchwał w sprawie zamiaru likwidacji 

szkół, w celu rozpoczęcia procedury zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o systemie oświaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


