
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 5 czerwca 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego  

Zarząd Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym: 

 

- dokonał za porozumieniem stron zmiany umowy dzierżawy z EMC Instytutem Medycznym SA we 

Wrocławiu, na dzierżawę 35 pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 669,20m
2
, znajdujących 

się w  budynku  przy ul. Częstochowskiej nr 31 w Ozimku,  polegającej na wyłączeniu z dzierżawy na 

okres dwóch miesięcy 11 pomieszczeń o łącznej powierzchni 220,10 m
2
 znajdujących się na II piętrze 

budynku, w związku z wystąpieniem opóźnień w wyniesieniu z ww. pomieszczeń archiwalnej 

dokumentacji medycznej (opróżnienie pomieszczeń nastąpi do końca lipca 2014 r.).  Aneks do umowy 

został przesłany, celem podpisania. 

 

- postanowił oddać w dzierżawę na czas nieoznaczony na świadczenie usług w zakresie ochrony 

zdrowia pomieszczenie użytkowe, znajdujące się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w 

Niemodlinie, z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu pielęgniarskiej opieki długoterminowej.  

 

- przeznaczył do dzierżawy grunt o powierzchni 69 m
2
, oznaczony jako część działki 115/16 położonej 

w Opolu przy ul. Zwierzynieckiej, w udziale 732/10.000 cz., z przeznaczeniem na czasowe 

użytkowanie  dwóch kiosków handlowych. 

 

Ponadto w dniu 17 czerwca 2014 r. odbył się V przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem pokoszarowym, w udziale wynoszącym  

9386/10000 części,  położonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5, z ceną wywoławczą 2.000.000 zł.    

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym (cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2.020.000,00 

zł). Przetarg wygrało i zostało ustalone na nabywcę nieruchomości  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 

Katolickich z siedzibą w Częstochowie. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami  ustalona w przetargu cena części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

stanowiąca kwotę 1.195.234,00 zł (budynek) podlega obniżeniu o 50%. Po zastosowaniu opisanej 

wyżej bonifikaty cena nabycia ww. nieruchomości wynosi 1.422.383,00 zł. Zawarcie aktu 

notarialnego sprzedaży tej nieruchomości nastąpi w lipcu br.   

 

Archiwum Państwowe w Opolu przeprowadziło w dniu 12 czerwca 2014  r. kontrolę, której 

zakres obejmował stan uporządkowania dokumentacji odziedziczonej i własnej związanej z 

wywłaszczeniami  nieruchomości oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej. 

W wyniku kontroli zostało wydane zalecenie pokontrolne dotyczące uzupełnienia 

sprawozdań oraz terminarza prac związanych z przeglądem i zmianą kwalifikacji dokumentacji. 

Stosownie do wykonanego przeglądu dokumentacji wydano zezwolenie na brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami.  

 

W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w 

sprawie: 

 

- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup oprogramowania 

zintegrowania systemu prowadzenia baz danych Państwowego zasobu geodezyjnego” oraz w ogłosił 

przetarg w tej sprawie, 

- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem” oraz ogłosił przetarg w tej sprawie. 

 

W ramach zadań oświatowych w dniu 18 czerwca 2014 r. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 
Uchwały w sprawie: 

 



a) udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Parafią 
Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu w sprawie 

przekazania dotacji celowej na konserwację i restaurację zespołu rzeźb świętych na konsolach 

w kościele parafialnym z Zagwiździu. 

b) udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Parafią 
Rzymsko - Katolicką  p.w. Św. Szczepana w Brynicy w sprawie przekazania dotacji celowej 

na konserwację   i restaurację witraży z malaturą z początku XX w. w kościele p.w. św. 

Szczepana w Brynicy. 

c) zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a firmą Vulcan spółką z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu dotyczącej usprawniania procesu rekrutacji do jednostek oświatowych za pomocą 
systemu komputerowego Edukacja Nabór – w zakresie aplikacji – szkoły ponadgimnazjalne.  

 

W dniu 11 czerwca 2014 r. na zaproszenie Starosty Opolskiego firma Public Consulting 

Group reprezentowana przez Panią Aleksandrę Mastalerz i Mateusza Adamiaka przeprowadziła 

szkolenie z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych Powiatu Opolskiego na temat 

pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na prowadzenie działalności psychologiczno-

pedagogicznej, nowoczesnych form jej sprawowania oraz usprawniania pracy poradni poprzez 

wdrażanie nowych oprogramowań.  
W dniu 13 czerwca 2014 r. Starosta Opolski uhonorował najlepszych uczniów zasadniczych 

szkół zawodowych Powiatu Opolskiego. 

 

W dniu 6 czerwca 2014 r.  odbył się ogólnopolski konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie 

jest za późno”. Była to już  VI edycja tego konkursu. Organizatorem było Centralne Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Impreza została objęta patronatem Starosty Opolskiego.  

Dnia 17 czerwca 2014 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie odbył się XIII 

Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Prószków 2014. 

Organizatorem imprezy był Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz stowarzyszenie „Z 

uśmiechem dla uśmiechu”. Impreza została objęta patronatem honorowym Starosty Opolskiego.   

 
 

 
 

 

 


