
 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 30 kwietnia do 5 czerwca 2014 r. 

  
 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 
Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego realizował następujące 
zadania :  
 
1. Przeznaczył  do sprzedaży w trybie  przetargowym dwie działki o łącznej powierzchni  
0,0454 ha położone w Kotorzu Małym  gmina Turawa oraz  wyraził zgodę na wniosek   
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – zarządcy tej nieruchomości na wydanie decyzji o 
wygaśnięciu  trwałego zarządu do tej nieruchomości. 
 

2. Podjął uchwałę o nieodpłatnym nabyciu  na rzecz Powiatu Opolskiego od Skarbu  Państwa  
w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa 
pozostających  w użytkowaniu wieczystym Powiatu Opolskiego,  położonych w  
Chmielowicach, gmina Komprachcice i w  Ozimku,   wchodzących w skład  dróg 
powiatowych oraz podpisał protokół uzgodnień ustalający warunki nabycia tych 
nieruchomości. 
Prawo użytkowania wieczystego   Powiat Opolski  nabył aktami  notarialnymi od Huty 
Małapanew Spółki   w Ozimku  i od Polskich Kolei Państwowych.    
 

3. Dokonał  zmiany   umowy dzierżawy dla Opolskiego Centrum Medycznego   polegającej 
na wyłączeniu z dzierżawy  1 pomieszczenia, znajdującego się w budynku szpitala w Ozimku.   
 

4. Zawarł z EMC Instytutem Medycznym we Wrocławiu umowę na dzierżawę  pomieszczeń 
użytkowych,  z przeznaczeniem  na  świadczenie  usług w zakresie ochrony zdrowia, w 
szczególności  lecznictwa szpitalnego w tym: od 2 czerwca br. na 24 pomieszczenia o 
powierzchni użytkowej  449,10 m2 i od 1 sierpnia br. dodatkowo na 11  pomieszczeń 
użytkowych o powierzchni 220,10 m2 . 
 
W dniu 26 maja 2014 r. o godz. 18.00 we wsi Świerkle odbyło się zebranie uczestników 
scalenia gruntów w obrębach Świerkle, Brzezie, Dobrzeń Wielki oraz Biadacz, na którym 
została podjęta uchwała uczestników scalenia gruntów w sprawie określenia zasad szacunku 
gruntów położonych w ww. obrębach., który został określony na tym samym poziomie jak 
poprzednio. Ponadto powołano w drodze postanowienia Komisję w prowadzonym 
postępowaniu scaleniowym. Obecnie Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych  
opracowuje kosztorys wykonania dalszych prac i procedur administracyjnych. 

 
W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 23 170zł w związku z 
otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego informującej o wysokości dotacji na wypłatę 
odszkodowania nz rzecz osoby fizycznej za przejętą przez Powiat Opolski nieruchomość 
zajętą pod drogę publiczną powiatową przed dniem 1 stycznia 1999 r. 
Ponadto  na bieżąco Uchwałami Zarządu: 
 - dokonywano  przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej i grupami wydatków w oparciu o wnioski otrzymane z poszczególnych jednostek 



organizacyjnych powiatu  oraz  Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Opolu w 
celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań, 
-  na bieżąco Uchwałami Zarządu są aktualizowane plany finansowe Starostwa Powiatowego 
w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu, 
 
Jednocześnie  trwają prace Zarządu Powiatu Opolskiego nad opracowaniem bilansu 
skonsolidowanego, który zostanie przekazany  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
w terminie do 30 czerwca W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował 
uchwały dotyczące: 
- zwiększenia planowanych dochodów  powiatu o kwotę 51 000 zł z tytułu  dotacji celowej na 
zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymanej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na 
działalność bieżącą domów pomocy społecznej,  

 
 

W ramach zadań oświatowych:  

 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwały w sprawie: 

a) przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza                           
w Prószkowie Pani Danucie Sobera na okres 2 lat tj. od 01.09.2014r. do 31.08.2016r.     

b) przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani 
Jadwidze Wolak - Wawrzyniak na okres 5 lat tj. od 01.09.2014r. do 31.08.2019r.  

c) sprawdzenia pod względem formalnym Wniosków o udzielenie w roku 2014 dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane , zwane dalej 
„pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , położonym na terenie Powiatu 
Opolskiego.  

d) zwolnienia ucznia Publicznego Technikum Leśnego w Tułowicach z opłat za 
zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół w Tułowicach.  

e) zawarcia umowy na udostępnienie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego na 
Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży z terenu Powiatu Opolskiego. 

f) zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Towarzystwem Społeczno- 
Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim  dotyczącej realizacji zadania publicznego 
pn. Olimpiada przez sport do kultury, 

g) umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Towarzystwem Społeczno- Kulturalnym 
Niemców na Śląsku Opolskim dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. Festiwal 

kolęd i pastorałek w języku niemieckim, 
h) umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Klubem Sportowym „Małapanew” Ozimek 

dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Z boisk Powiatu Opolskiego na stadiony 

Ekstraklasy”, 
i) opinii dotyczącej zasadności udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków w 2014r. Zarząd Powiatu Opolskiego proponuje przyznać dotacje 6 
Wnioskodawcom, przygotowano projekt Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w tej 
sprawie.                 

 
W dniu 29 maja 2014 r. w Prószkowie odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Królewskiej 
Akademii Rolniczej w Prószkowie. Uroczystego przecięcia wstęgi w specjalnie 
przygotowanym pomieszczeniu dokonaliśmy wspólnie z Przewodniczący Rady Powiatu 
Opolskiego Stefanem Warzechą. 



Prezentując dorobek Akademii  wygłosiłem referat  pt. „Pomologia wczoraj i dziś”, 
przedstawiając w zarysie historię tzw. ”Pomologii”.  głos zabrał Profesor Gerd Groening z 
Uniwersytetu Humboldta w Berlinie przedstawiając  publikację  pt. „Tworzenie Ogrodów w 
XIX wieku.” 
 
Z kolei 30 maja br. w sali posiedzeń Senatu Uniwersytetu Opolskiego - Collegium Maius w 
Opolu Uniwersytet Opolski zorganizował konferencję „Prószkowska Pomologia, wczoraj, 
dziś i jutro”. 
Dzięki możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich na lata 2014-2020 zaistniała 
szansa na utworzenie na terenie byłego Królewskiego Instytutu Pomologicznego w 
Prószkowie  - "Centrum szkoleniowo-badawczego dla potrzeb  rolnictwa i przemysłu rolno-
spożywczego" pod auspicjami i kierownictwem Uniwersytetu Opolskiego. O potencjalnych 
możliwościach Pomologii dyskutowało środowisko akademickie wraz z przedstawicielami 
gminy Prószków i Powiatu Opolskiego. 
 
Obecny na konferencji Marszałek Województwa Opolskiego zapewnił o pełnym poparciu i 
pomocy w ubieganiu się o fundusze unijne na cel utworzenia ww. centrum. 
Prelegentami byli m.in. prof. Uwe Szmidt z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, prof. Lena 
Ekelund z Uniwersytetu Landbruks Alnarp w Szwecji, prof. Jerzy Puchalski, dyrektor 
Centrum Różnorodności Biologicznej PAN, Ogrodu Botanicznego w Warszawie-Powsinie, dr 
Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, przewodniczący Rady 
Ogrodów Botanicznych w Polsce. 
 

 30 maja 2014 r. w Filharmonii Opolskiej na zaproszenie Lions Club Opole wraz z 
innymi przedstawicielami świata politycznego i publicznego Opolszczyzny, między innymi 
Marszałkiem Województwa, Panią Komendant Wojewódzkiej Policji, prorektorami uczelni 
wyższych oraz biznesu, wziąłem udział w gali dobroczynności „MUZYCZNA MAJÓWKA 
czyli śpiewamy dla Was” na rzecz dzieci z zespołem Downa. 
 
 Informuję Państwa, że otrzymaliśmy informację od Prezesa „ORDIM w Suchym 
Borze o planowanym zaprzestaniu działalności sanatorium. Ponieważ przy sanatorium 
funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych prowadzony przez Powiat Opolski, wystąpiliśmy do 
Marszałka Województwa oraz Dyrektora Opolskiego Oddziału NFZ z wnioskiem o 
nielikwidowanie sanatorium z uwagi na dobro najmłodszych mieszkańców Opolszczyzny. 
Zmniejszenie kontraktu na usługi medyczne pozbawiłoby rehabilitacji dzieci z problemami 
wad postawy.  
 
 W dniu 31 maja 2014r. na terenie Domu Dziecka w Turawie zorganizowano imprezę 
plenerową z okazji dnia dziecka i rodzicielstwa zastępczego dla dzieci z podległych 
powiatowi placówek i rodzin zastępczych powiatu opolskiego. 

 Atrakcją imprezy były zawody sportowe, występy artystyczne, gry i zabawy 
zespołowe. Główną atrakcją były pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej   z Węgier. 

 Uczestnicy zawodów otrzymali nagrody i upominki. 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


