
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  31 maja do 21 czerwca 2012 r. 
 

  

W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego,  

 

 Zarząd Powiatu Opolskiego w powyższym okresie podjął uchwałę w sprawie   

podania do publicznej wiadomości informacji  o wyniku przeprowadzonego w dniu  31 

maja 2012r   przez Komisję Przetargową 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 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod  tereny obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów, obiektów obsługi transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej – z ceną  
235.000,00 zł + należny podatek VAT,             
 Przetarg na wyżej opisaną nieruchomość został zakończony wynikiem  negatywnym,  

ze względu na to, iż  nikt w przewidzianym terminie   nie wpłacił wadium  i nie przystąpił  do 

przetargu.    

 

Ponadto Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym dokonał takich czynności: 

 
1) uzyskał od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków    pozwolenie  na  

sprzedaż  w trybie przetargowym   nieruchomości gruntowej   oznaczonej numerem  

działki   28/2 o powierzchni 0,3548 ha w udziale 9386/10000 cz. obręb Opole, 

zabudowanej budynkiem położonym w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5. 

  

2) złożył wniosek do  Prezydenta Opola  o nieodpłatne nabycie w formie darowizny   

przez Powiat Opolski prawa własności zabudowanych  nieruchomości gruntowych 

Skarbu Państwa położonych w Opolu przy ul. 1 Maja 29,  oznaczonych  numerami 

działek  13/4 13/7, 13/9 z km. 53 o łącznej pow. 0,0730 ha, których Powiat Opolski    

jest użytkownikiem wieczystym.  

 

3) złożył wniosek do Starosty Opolskiego wykonującego zadania z zakresu 

administracji rządowej - reprezentującego  Skarb Państwa w sprawach gospodarki 

nieruchomościami   o nieodpłatne nabycie  w formie darowizny na cele publiczne 

przez Powiat Opolski nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej  jako 

działka nr 1123/95 o pow. 0,0642 ha, obręb Kolanowice, gmina Łubniany – z 

przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1728 O Luboszyce - Węgry, w 

ciągu ulicy Powstańców Śląskich w miejscowości Kolanowice, w związku z  

wnioskiem  Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  - zarządcy tej drogi.    

  
 

 W sprawach finansowych Zarząd Powiatu podejmował  uchwały dotyczące: 
 

� zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 4.817 zł przeznaczoną na 

uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 



� dokonywania przeniesień planowanych wydatków miedzy rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej i grupami wydatków w oparciu o wnioski z poszczególnych jednostek 

oraz naczelników wydziałów 

 

Ponadto na bieżąco uchwałami Zarządu aktualizowane są plany finansowe Starostwa 

Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

Równocześnie Zarząd Powiatu Opolskiego kończy opracowanie bilansu 

skonsolidowanego Powiatu Opolskiego za 2011 r., którego termin przekazania do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej przypada na dzień 30 czerwca br.  

 

W ramach zadań oświatowych 

 W związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na wspieranie realizowanych przez 

organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie 

kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, Zarząd Powiatu Opolskiego  podjął uchwały w sprawie 

zawarcia następujących umów na realizacje ww. zadań: 

1. „Powiatowe spotkania kresowe”  - wnioskodawca Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”; 

2. „Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Seniorów o Puchar Starosty Opolskiego”. – 

wnioskodawca Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu                

i Rekreacji w Komprachcicach; 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej i Kuratorium Oświaty,  podjął następujące uchwały w sprawie 

1. powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku Panu Dariuszowi Bigasowi na 

okres 5 lat tj. od 1 września 2012r, do 31 sierpnia 2017r. 

2. powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach Panu Jerzemu Piędziochowi 

na okres 1 roku tj. od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r.  

3. powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie Pani Danucie Soberze na 

okres 2 lat tj. od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2014r. 

4. powierzenia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie 

Pani Jadwidze Wolak – Wawrzyniak na okres 2 lat tj. od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 

2014r.  

5. powierzenia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Pani 

Urszuli Gamrot - Ciemny na okres 5 lat tj. od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2017r.  

12 czerwca 2012r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej w Opolu 

odbyło się spotkanie podsumowujące XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

2011/2012 dla dzieci i młodzieży pod hasłem  „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas 

widzą, tak nas „malują”, podczas którego Starostwa Opolski wraz z Komendantem Straży 

Pożarnej wręczyli dyplomy i upominki dla laureatów konkursu na szczeblu powiatowym.  

 



 


