
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 29 marca do 26 kwietnia 2012 r. 

 

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego 

 

 Powiat Opolski  nabył nieodpłatnie na własność w drodze decyzji Wojewody 

Opolskiego  nieruchomość stanowiącą dotychczas własność Skarbu Państwa (Ośrodek 

Rybaczówka), oznaczoną numerem  działki nr 1/10 z karty mapy 6 o powierzchni  1,1400 ha 

obręb Turawa, służąca  do wykonywania zadań Powiatu Opolskiego – na prowadzenie przez 

jednostkę organizacyjną  Powiatu  Opolskiego Domu Dziecka w Turawie  przy ul. Opolskiej 

56.    

  

Zarząd Powiatu Opolskiego w powyższym okresie podjął uchwały w sprawie :   

  

1)    nabycia odpłatnego na rzecz Powiatu Opolskiego od osoby fizycznej prawa 

własności   działek  oznaczonych numerami : 1171/115  i 1173/115 o łącznej 

powierzchni 0,0087 ha   z karty mapy 6 położonych w obrębie Dobrzeń Wielki,    

z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego wchodzącego w skład   drogi   

powiatowej1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Dobrzeń 
Wielki przy ul. Piastowskiej 10 - za cenę  16.345,- zł , w związku z wnioskiem  

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 23 marca 2012r.  Protokół rokowań 

ustalający warunki nabycia ww. nieruchomości został podpisany przez strony. W 

najbliższym czasie nastąpi zawarcie umowy notarialnej nabycia tej nieruchomości. 

2) ogłoszenia  na dzień  31 maja 2012r.  I przetargu  ustnego   nieograniczonego  

na  sprzedaż    nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w Prószkowie, 

oznaczonej numerem  działki 1125/7 z km.8 o powierzchni 1,7889 ha,   

przeznaczonej pod tereny obiektów  produkcyjnych, składów, magazynów, 

obiektów obsługi transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej – z  ceną 
wywoławczą  235.000,- zł + należny podatek VAT , 

3) ogłoszenia na dzień  14 czerwca 2012r. II  przetargu  ustnego  

nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Powiatu Opolskiego,   zabudowanej  budynkiem zabytkowego pałacu   wraz   ze 

znajdującymi się w nim elementami architektonicznego wystroju i  wyposażenia, a 

także  innymi  budowlami i urządzeniami oraz parkiem - wpisanej 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, objętej  księgą wieczystą nr  

OP1O/00076247/1    - z ceną  wywoławczą    2.700.000,00 zł .  

              Ustalona cena nieruchomości  w przetargu  podlega  ustawowemu obniżeniu o 50%  .  

4) oddania w dzierżawę na  okres  trzech lat   pomieszczenia  użytkowego   o 

powierzchni 10,30 m
2
,  znajdującego  się na poddaszu budynku  przy   ul. Wojska 

Polskiego 5 w Niemodlinie, na rzecz   osoby fizycznej,   z przeznaczeniem na  

prowadzenie Kancelarii Prawnej. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi z dniem 2 

kwietnia 2012r.    

Ponadto Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym dokonał takich czynności, jak: 



1)   rozwiązał z dniem 31 marca br. za porozumieniem stron  umowę  dzierżawy na      

    pomieszczenie  użytkowe   o powierzchni 10,30 m
2
,  znajdujące   w    budynku  

    przy   ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie,   

2)     podpisał z dniem 2 kwietnia br. dwie umowy na dzierżawę pomieszczeń użytkowych            

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

          

       - z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat, na dzierżawę pomieszczenia   o pow.  

         20,80 m
2
,    z przeznaczeniem na  prowadzenie Biura Projektowego,       

     - z nowym  dzierżawcą umowę na czas nieoznaczony, na   dzierżawę dwóch  

     pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 32,70 m
2
, z przeznaczeniem na   

     prowadzenie Gabinetu Stomatologicznego. 

3) zaakceptował  projekt porozumienia z PKP w sprawie nieodpłatnego przekazania na  

       rzecz  Powiatu Opolskiego,  na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu      

       prawa  użytkowania wieczystego  działki nr 615/102 o powierzchni 0,0111 ha  

       położonej w  Chmielowicach, gmina Komprachcice, stanowiącej własność Skarbu  

       Państwa  i pozostającej w użytkowaniu wieczystym PKP SA, z przeznaczeniem pod  

       poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej 1754 Chmielowice – Prószków.       

       Zgodnie z informacją uzyskaną od pracownika PKP-Oddziału Gospodarki  

       Nieruchomościami we Wrocławiu  procedura tej instytucji mająca na celu  

       przygotowanie ww. nieruchomości do notarialnego przekazania Powiatowi  

       Opolskiemu potrwa do lipca br. 

    
 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu podejmował  uchwały w sprawie: 

 

- zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2012 r. po otrzymaniu od Wojewody Opolskiego 

informacji o ostatecznych kwotach w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, zadań własnych oraz środków na realizację programów z udziałem 

środków europejskich. 

 Powyższe korekty dotyczą zmniejszenia dotacji o kwotę ogółem 1162 zł, w tym dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 441 zł, a reszta na wydatki w ramach 

rozdziału „Urzędy Wojewódzkie”. 

 Zwiększona została o 137.000 zł dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w 

Czarnowąsach w związku z zakończonym procesem standaryzacji. 

 Ponadto przyznana została dotacja z udziałem środków europejskich w kwocie ogółem 

307.230 zł na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Scalanie 

gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki, gmina Dobrzeń Wielki 

oraz w obrębie Biadacz, gmina Łubniany o łącznej powierzchni 246 ha”. 

- kolejne uchwały dotyczyły zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego oraz innych 

jednostek organizacyjnych Powiatu wprowadzonych w ślad za zmianami budżetu. 

 

 Po zakończeniu sprawozdawczości za I kwartał br Zarząd Powiatu Opolskiego 

przygotował do publicznej wiadomości „kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu 

Opolskiego”, która zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 Dzisiaj członkowie Zarządu podpiszą bilans z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego, który wraz z innymi elementami „Sprawozdania finansowego za 2011 r.” 

przekazany zostanie organowi stanowiącemu w m-cu maju 2012 r. 

 

 



 

W sprawach administracyjno-gospodarczych w okresie międzysesyjnym Zarząd 

Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 
 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii   

    elektrycznej 

-  przyjęcia treści i podpisania porozumienia w sprawie warunków korzystania z  

    mediów 
 

 

W ramach zadań oświatowych 

 Dnia  30 marca 2012 r.  upłynął termin składania ofert na udzielanie dotacji na 

ochronę zabytków. Wpłynęły dwie oferty, które zostały sprawdzone pod wg formalnym. W 

związku z wystąpieniem braków oferenci zostali wezwani do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 519/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

zawodów , w których kształcić będzie Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole 

Szkół w Ozimku. 

Od 1 września 2012 r. Technikum kształcić będzie w zawodach : technik informatyk i technik 

ekonomista,  natomiast Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie sprzedawca. 

 

 W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Stargardzie Szczecińskim odebrałem zaszczytne 

wyróżnienie "Zabytek Zadbany - edycja 2012" w kategorii "Utrwalenie wartości zabytkowej 

pojedynczego zabytku" przyznane Powiatowi Opolskiemu za kompleksowe prace 

konserwatorskie w zamku w Prószkowie (DPS) utrwalające i eksponujące wartości zabytku i 

jego otoczenia.  

 

 Informuję Państwa, że od 1 maja 2012 r. zostają zmienione godziny pracy Starostwa 

Powiatowego w Opolu. W poniedziałki urząd będzie czynny od godz. 7.30 do 17.00, a w 

piątki od godz. 7.30 do 14.00, natomiast od wtorku do czwartku, tak jak dotychczas, czyli od 

7.30 do 15.30. 

Zmiany zostały podyktowane chęcią zaspokojenia potrzeb interesantów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


