
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 9 grudnia do 29 grudnia 2014 r. 

  

 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym  Zarząd Powiatu Opolskiego 

 

1)  ustalił plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Opolskiego na lata 2015-

2017. 

Przygotowany plan wykorzystania powiatowego zasobu określa kierunki  działań ustalone 

przez Zarząd Powiatu  Opolskiego w odniesieniu  do oznaczonych  grup  nieruchomości 

zasobu. 

Nieruchomości zasobu w opracowanym planie zostały podzielone na następujące grupy: 

• nieruchomości niezbędne do działalności organu (budynki administracyjne wraz z 

gruntem związanym z ich funkcjonowaniem), 

• nieruchomości udostępnione odpłatnie (oddane w dzierżawę , trwały zarząd), 

• nieruchomości udostępnione nieodpłatnie, 

• nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, 

• nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. 

• nieruchomości przeznaczone do zbycia w formie darowizny  na rzecz 

Uniwersytetu Opolskiego w celu realizacji projektu „Rewitalizacja Królewskiego 

Instytutu Pomologicznego w Prószkowie - Międzynarodowego Centrum 

Badawczego na rzecz rolnictwa i  przemysłu rolno-spożywczego” oraz  

nieruchomości przeznaczone  do przekazania w formie darowizny na rzecz   

Gminy Prószków  także związane z realizacją ww. projektu.    

W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania   będą 
zapadały  na podstawie uchwał Rady Powiatu Opolskiego oraz uchwał organu wykonawczego 

Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 
2) Wyraził zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony  pomieszczenia 

użytkowego o powierzchni 9,90m
2
, znajdującego się w  budynku  przy ul. Częstochowskiej 

31 w Ozimku, na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku - z przeznaczeniem 

na działalność  statutową  tej jednostki. 

 

3) W związku z wystąpieniem   Uniwersytetu Opolskiego o przekazanie nieruchomości 

znajdującej się na terenie Pomologii w Prószkowie,  Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował  

i przesłał projekt protokołu rokowań w sprawie  darowizny na rzecz  tej Uczelni  

nieruchomości gruntowych  położonych w Prószkowie, stanowiących własność Powiatu 

Opolskiego, obecnie zarządzanych przez Zespół Szkół w Prószkowie, z przeznaczeniem na 

cele publiczne  związane z utrzymaniem  i budową pomieszczeń  Uniwersytetu Opolskiego 

oraz z opieką nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -  poprzez realizację projektu ,, Rewitalizacja 

Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie – Międzynarodowego Centrum 

Badawczego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego „ oraz realizację przez 

uczelnię  funkcji edukacyjnych, naukowych i badawczych na terenie Centrum.  

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

 

-   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. 

 

W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd  podjął uchwały w sprawie: 

 

1. przyjęcia treści i podpisania umowy na polisę ubezpieczeniową dla samochodu 

służbowego 

2. aneksu nr 1 do umowy na prace malarskie, elektryczne i teleinformatyczne w budynku 

przy ul. Książąt Opolskich 27 w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

W dniach 22 października do 14 listopada 2014 r. została przeprowadzona przez Najwyższą 
Izbę Kontroli inspekcja dotycząca prowadzenia gospodarki łowieckiej w  Wydziale Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu. 

 

W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń 
pokontrolnych. 

 

 


