
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  22 kwietnia do 16 maja 2013 r. 
  

W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym 

 

Powiat Opolski  nabył z mocy prawa  w drodze decyzji Starosty Opolskiego zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,  w miejscowości 

Krasiejów  gmina Ozimek  7  działek o łącznej powierzchni 0,1798 ha,  stanowiących   

dotychczas własność osób fizycznych, Gminy Ozimek i Skarbu Państwa – za 

odszkodowaniem  dla byłych właścicieli.    

 
Zarząd Powiatu  podjął uchwały w sprawie : 

 

1) ogłoszenia na dzień 11 lipca 2013r.  II  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  

sprzedaż  nieruchomości gruntowej  położonej  w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5,  z ceną  
wywoławczą  2.800.000,00 zł w tym wartość budynku 1.656.760,00 zł (ustalona cena w 

przetargu  części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ( budynek) podlega obniżeniu  

o  50% . Sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług ,  

 

2) przeznaczenia  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców,   2 

samodzielnych lokali mieszkalnych  znajdujących się w budynku przy ul. Pomologia 9  w 

Prószkowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz odpowiednim udziałem w prawie 

własności  działki  na której budynek jest posadowiony,  

 

3) rozwiązania z dniem   30 kwietnia  2013r.  za  porozumieniem  stron,  umowę 

dzierżawy zawartej z osobą fizyczną na dzierżawę dwóch   pomieszczeń użytkowych o  

łącznej powierzchni  32,70 m
2
,  znajdujących się w  budynku przy ulicy Wojska Polskiego 5  

w Niemodlinie, w związku z rezygnacją Dzierżawcy z dzierżawionych pomieszczeń,   
 
4) przeznaczenia do dzierżawy  oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy obejmujących: 

 

- grunt niezabudowany o powierzchni 47m
2 

położony w Opolu, przeznaczony do   

wykorzystania pod taras konsumpcyjny przy kiosku Karmelek . 

 - grunt o powierzchni 16m
2
 położony w  Opolu, ul. Książąt Opolskich 27,      

 przeznaczony do czasowego użytkowania pod kioskiem handlowym. 

       - dwa   pomieszczenia użytkowe o  łącznej powierzchni  32,70 m
2
,  znajdujące się  w 

budynku przy ulicy Wojska Polskiego 5  w Niemodlinie,  z przeznaczeniem na świadczenie 

usług medycznych lub wykonywanie w nich usług innych niż medyczne niezwiązanych  ze 

świadczeniami zdrowotnymi. 

 
 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 
- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na inwestycje 

otrzymanej z budżetu Wojewody ramach „Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych” o kwotę 438 922 zł  , 



-zmniejszenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę  367 289  zł z tytułu planowanych 

dotacji w  ramach zawartych porozumień z gminą Łubiany i Komprachcice    na wspólne 

prowadzenie zadań dotyczących inwestycji na drogach powiatowych, 

W ślad za ww. mianami dokonano zmiany w  następujących zadaniach  inwestycyjnych  

zmniejszono zadania pod nazwą: 
 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 Opole – Łubniany od km 0+ 128 do km 0 + 825 

miejscowości Kępa – I etap  ” o kwotę  58 503 zł 

 „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1763 O Opole – Komprachcice na odcinku Chmielowice 

–Osiny  II etap” – Masów”  o kwotę  246 639 zł  

„Droga powiatowa Nr1712 O Ozimek – Przywory przebudowa drogi na odcinku Tarnów 

Opolski – Kosorowice”  o kwotę  501 069 zł 

-  przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami 

wydatków w oparciu o wnioski z poszczególnych jednostek oraz Naczelników Wydziałów, 

- ponadto  na bieżąco Uchwałami Zarządu są aktualizowane plany finansowe Starostwa 

Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

Zarząd przygotował sprawozdanie finansowe Powiatu Opolskiego za 2012r. składające się z: 

- bilansu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego 

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek organizacyjnych 

powiatu i Starostwa Powiatowego w Opolu 

- łącznego rachunku zysków i strat 

- łącznego zestawienia zmian w funduszu. 

i w dniu 25 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Opolskiego za rok 2012. Otrzymaliście je Państwo dzisiaj przed sesją. 
 

     W sprawach oświatowych 

1. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął w dniu 25 kwietnia 2013r. Uchwałę nr 902/13 w 

sprawie zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na dyrektora Zespołu Szkół w 

Tułowicach. W  wyniku zakończonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 

wybrano  Pana Adam Sinickiego - obecnego Wicedyrektora szkoły. 

2. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął w dniu 25 kwietnia 2013r. Uchwałę nr 903/13 w 

sprawie zatwierdzenia protokołu komisji konkursowej na wspieranie zadań z zakresu kultury i 

sztuki oraz kultury fizycznej. Komisja Konkursowa ustaliła, iż na konkurs wpłynęły ogółem 

23 oferty, wszystkie w terminie tj. 18 marca 2013 r.:                 

 a) z dziedziny kultury i sztuki wpłynęło 11  ofert,      

b) z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 12 ofert. 

Z dziedziny kultury i sztuki na 11 złożonych ofert, 2 oferty otrzymały pozytywną ocenę 

formalną i merytoryczną tj: 
a) Fundacja Pro-Lege w Opolu "Chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie” przyznano 

2.400zł 

b) Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski „Wycieczka trzydniowa Sandomierz i 

okolice dla członków Polskiego Związku Niewidomych z terenu powiatu opolskiego” 

przyznano 8.000zł. 

natomiast 9 ofert otrzymało ocenę negatywną. 
 



Z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 12 złożonych ofert 5 ofert 

otrzymało ocenę pozytywną za spełnienie warunków formalnych i merytorycznych tj.  
a) Klub Żużlowy "Kolejarz" "Uczestnictwo mieszkańców Powiatu Opolskiego w imprezach 

sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze Powiatowym, Krajowym  i 

Międzynarodowym" przyznano 3.000zł 

b) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Komprachcicach  Turniej Młodzików "Zakończenie roku szkolnego ze szczypiorniakiem" 

przyznano 2.000zł   

c) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sukces" Komprachcice - Turniej Dziewcząt 
"Siatkarska Jesień Komprachcice 2013." przyznano  1.000zł 

d) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe "XVII Wyścig Kolarski - Memoriał 

Joachima Halupczoka" przyznano 5.000zł 

e)  Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe "Igrzyska LZS" przyznano 5.000zł. 

3. Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 7 maja br. podjął uchwałę nr 913/13 w sprawie 

sprawdzenia wniosków pod względem formalnym o przyznanie dotacji na dofinansowanie 

konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków z terenu Powiatu 

Opolskiego.                    Wezwano wnioskodawców tj. Urząd 

Gminy i Miasta Ozimek, Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Szczepana w Brynicy, Parafię 
Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie oraz Rzymskokatolicką 
Parafię Św. Jana Chrzciciela z Zimnic Wielkich do uzupełnienia dokumentacji.  

4. Zarząd Powiatu w dniu 8 maja br zaakceptował arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół w 

Tułowicach  na rok szkolny 2013/2014.                            

W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd  podjął uchwały w sprawie: 
- zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i 
montaż regałów przesuwnych i stałych 

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju 

opałowego 

 

  W dniu 14.05 rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż regałów przesuwnych i stałych do 

budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29. 

 
W sprawach związanych z ochroną środowiska Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 
uchwałę w sprawie opinii dot. aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska – 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013 – 2016 z perspektywą na 

lata 2017 – 2020”. 

25 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu odbyło się spotkanie z 

wykonawcami prac geodezyjnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm 

geodezyjnych oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich z oddziału opolskiego. Przedstawiłem 

nowego naczelnika wydziału geodezji i kartografii - geodetę powiatowego Panią Edytę 
Wenzel-Borkowską, która w dalszej części omówiła nowo wdrożone zasady organizacji pracy 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podyktowane przepisami 

prawa w zakresie informatyzacji zasobu. W trakcie spotkania dyskutowano na temat korzyści 

wynikających z informatyzacji materiałów geodezyjnych. Wprowadzenie nowych zasad ma 

na celu usprawnienie procesów administracyjnych w zakresie gromadzenia, potwierdzania i 

wydawania dokumentów geodezyjnych. 

 



Od 22 kwietnia do 16 maja w ramach patronatu honorowego starosty  

opolskiego wsparcie finansowe i rzeczowe otrzymało 6 imprez kulturalno –  

sportowych: 

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Logistyki TRIP zorganizowana przez  

studentów logistycznego koła naukowego Uniwersytetu i Politechniki  

Opolskiej 

- IX Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenki Agnieszki Osieckiej  

organizowany przez Dom Kultury w Niemodlinie 

- Wielobój Sportowy dla Uczniów Pierwszych Klas Mundurowych  Zespołów  

Szkół w Chróścinie, Tułowicach i Prószkowie – organizowany przez KMP w  

Opolu i ZS w Chróścinie 

- Konkurs matematyczny „Para może więcej” – ZS w Niemodlinie 

- XIV Wojewódzki Festiwal Artystyczny LIŚĆ DĘBU – DĄBROWA 2013 – ZS w 

Dąbrowie,       

Wielki  Konkurs Ortograficzny – Zespół Szkół w Niemodlinie 

W okresie międzysesyjnym odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu z władzami 

Gminy Ozimek na terenie Zespołu Szkół w Ozimku. Celem spotkania było omówienie 

współpracy Powiatu i Gminy w zakresie modernizacji boiska sportowego w latach 2013-

2014. Zarząd Powiatu wstępnie zadeklarował pomoc finansową w kwocie 50.000 zł w roku 

2013 i 150.000 zł w roku 2014, co stanowi 15% kosztów modernizacji. Przypomnę, ze z 

boiska korzysta młodzież z Zespołu Szkół w Ozimku, a dyrekcja szkoły poparła projekt 

modernizacji. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


