
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 26 lutego 2015 r. do 18 marca 2015 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego 

w Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 

1. ogłosił na dzień 16 kwietnia 2015 r. dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości 

Powiatu Opolskiego: 

-  II przetarg na sprzedaż dwóch działek położonych w Kotorzu Małym gmina Turawa, oznaczonych 

numerami 1936/229, 2305/229 z km. 1 o łącznej o powierzchni 0,0454 ha, przeznaczonych w studium 

pod zabudowę usługową(brak m.p.z.p.) - z ceną wywoławczą 25.500 zł  + 23% podatek VAT, 

- I przetarg na sprzedaż działki nr  515/1  z km. 9 o pow. 0,1069 ha położonej w Niemodlinie  przy ul. 

Krótkiej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin 

pod zabudowę mieszkaniową – z ceną wywoławczą 95.000,00 zł + 23% podatek VAT.   

 

2. oddał w dzierżawę na okres trzech lat pomieszczenie użytkowe, znajdujące się w budynku przy ul. 

Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie na rzecz osoby fizycznej, z przeznaczeniem na gabinet 

dietetyczny.        
 

3. wyraził zgodę dla Zespołu Szkół w Tułowicach na nieodpłatne udostępnianie w okresie od marca 

do grudnia 2015 r. – 2 razy w miesiącu po 2 godziny lekcyjne sali gimnastycznej,  dla funkcjonariuszy 

Komisariatu Policji w Niemodlinie, w celu przeprowadzenia zajęć z instruktorem z technik i taktyk 

interwencji. 

 

4. oddał w trwały zarząd czas nieoznaczony na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Niemodlinie, 9 pomieszczeń  o powierzchni 208,60 m
2
 znajdujących się w budynku w Niemodlinie 

przy ul. Wojska Polskiego 5 oraz pomieszczenia przynależnego, znajdującego się w piwnicy budynku 

o powierzchni 27,60 m
2
 wraz z udziałem wynoszącym 3593/10.000 części w nieruchomości gruntowej 

- z przeznaczeniem na prowadzenie statutowej działalności jednostki.   
 

5. wyraził zgodę na wydłużenie dla EMC Instytutu Medycznego S.A. we Wrocławiu na następne 12 

miesięcy okresu obowiązywania obniżonej stawki czynszu dzierżawnego oraz obniżonej opłaty z 

tytułu partycypowania w kosztach eksploatacyjnych utrzymania budynku  przy ul. Częstochowskiej 31 

w Ozimku - na pomieszczenia użytkowe o powierzchni 949 m
2
 będące w stanie niewykończonym, 

oddane w dzierżawę na cele  medyczne.   

 

W ramach zadań oświatowych w dniu 6 marca 2015 r. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 
uchwałę w sprawie przyjęcia Opinii komisji powołanej do weryfikacji ofert na wsparcie realizacji 

zadań z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizyczne i sportu w roku 2015 oraz 

przyznania dotacji: 

 

Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu następujący oferenci otrzymali wsparcie: 

a) Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, 

nazwa zadania II Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci, wysokość dofinansowania 

1.200,00 zł 

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

nazwa zadania Komprachcickie Mikołajki 2015, wysokość dofinansowania 1.200,00 zł  

c) Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice, nazwa zadania  „Zwiększanie dostępności 

sportu dla mieszkańców Powiatu Opolskiego”, wysokość dofinansowania 1.500,00 zł 

d) Stowarzyszenie Bieg Opolski, nazwa zadania Wzgórzowa Trzynastka, wysokość dofinansowania 

2.000,00 zł 

e) Opolski Związek Piłki Nożnej, nazwa zadania Opolski Turniej Trampkarzy o Puchar Prezesa 

Opolskiego Związku Piłki Nożnej, wysokość dofinansowania 2.000,00 zł 

f) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, nazwa zadania Igrzyska LZS, wysokość 
dofinansowania 1.800,00 zł 



g) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, nazwa zadania Wojewódzkie Igrzyska LZS 

osób niepełnosprawnych „Bez barier”, wysokość dofinansowania 3.000,00 zł 

h) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, nazwa zadania Wyścig kolarski - Memoriał 

Joachima Halupczoka, wysokość dofinansowania 2.600,00 zł 

i) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, nazwa zadania Organizacja IX Powiatowych Zawodów 

Sportowo - Pożarniczych - Seniorów Powiatu Opolskiego, wysokość dofinansowania 3.000,00 zł 

j) Opolski Klub Taekwon-do, nazwa zadania Udział w zawodach sportowych taekwondo na szczeblu 

krajowym i międzynarodowym, wysokość dofinansowania 1.700,00 zł. 

 

Z zakresu kultury i sztuki następujący oferenci otrzymali wsparcie: 

a) Fundacja PRO-LEGE w Opolu, nazwa zadania „Chcę żyć bezpiecznie”, wysokość dofinansowania 

2.300,00 zł 

b) Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, nazwa zadania Wycieczka trzydniowa Zakopane i 

okolice dla członków Polskiego Związku Niewidomych z terenu powiatu opolskiego, wysokość 
dofinansowania 2.600,00 zł 

c) Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE”, nazwa zadania „Z 

KLASYKĄ NA TY” Warsztaty taneczne i kulturoznawcze z mistrzami sztuki baletowej, wysokość 
dofinansowania 3.000,00 zł 

d) Stowarzyszenie Mażoretek Polskich Rozwoju Kultury i Sportu, nazwa zadania V Międzynarodowa 

Parada Orkiestr Dętych Dobrzeń Wielki 2015, wysokość dofinansowania 2.500,00 zł 

e) Forum dla Gminy Komprachcice, nazwa zadania VI Jarmark Adwentowo-Bożonarodzeniowy dla 

mieszkańców Powiatu Opolskiego, wysokość dofinansowania 3.500,00 zł 

f) ANIMATOR Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych w Gminie Łubniany, 

nazwa zadania XXII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Profesora Adolfa Dygacza, 

wysokość dofinansowania 3.000,00 zł 

g) Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”, nazwa zadania IV Powiatowe Spotkania Kresowe, wysokość 
dofinansowania 3.200,00 zł 

h) Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich, nazwa zadania  

Międzynarodowy Otwarty Puchar Polski Mażoretek Opole 2015, wysokość dofinansowania 3.500,00 

zł 

i) Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, nazwa zadania „XXIV Międzynarodowy Festiwal Drum Fest”, 

wysokość dofinansowania 2.400,00 zł 

j) Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, nazwa zadania VII Przegląd Twórczości Artystycznej „Młode 

Opole 2015”, wysokość dofinansowania 2.000,00 zł. 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 12 uchwał w sprawie objęcia przez Starostę Opolskiego 

patronatem honorowym następujących przedsięwzięć: 
 

a) XV Mistrzostw Śląska w Wojskowych Sztukach i Sportach Walki, 

b) II Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych, 

c) Konkursu Matematycznego pn. „Para może więcej”, 

d) XXV Zimowej Giełdy Piosenki, 

e) XVI Wielkiego Konkursu Ortograficznego, 

f) Konkursu Firma Roku 2014 – Gala Biznesu, 

g) XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego, 

h) XV Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego, 

i) Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej, 

j) Konkursu ba projekt historyczny, 

k) Konkursu Wiedzy Historycznej, 

l) XI Święta Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym. 

 

W sprawach administracyjno-gospodarczych Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały  

w sprawie: 

- przyjęcia treści wzoru umowy dostawy na samochód osobowy, 

- przyjęcia treści i podpisania umowy prowadzenia systemu internetowego SkyCMS, 



- przyjęcia treści i podpisania umowy autorskiej opieki technicznej zintegrowanego systemu do 

prowadzenia ewidencji gruntów i budynków - Kataster OnLine (KOL) i wszystkich jego modułów, 

- zatwierdzenia do realizacji wniosku o udzielenia zamówienia publicznego oraz przyjęcia treści 

wzoru umowy do zadania pt. „Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

administracyjnego Starostwa Powiatowego Opolu przy ul. 1 Maja 29”, 

- akceptacji umowy na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót obejmujących 

wykonanie systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu 

wynikających z dokumentacji projektowej pn.: „Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu 

budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego Opolu przy ul. 1 Maja 29”. 

 

W dniu 16 marca 2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 

publicznego pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki – 

gm. Dobrzeń Wielki oraz części wsi Biadacz – gm. Łubniany w powiecie opolskim”. W ramach 

zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty: nr 1 Wykonawcy Eko Probud Bartosz Szczepanek z 

Gogolina – kwota 1.243.538,49 zł, nr 2 Wykonawcy ADAC – LEWAR Sp. z o.o. z miejscowości 

Przystań na kwotę 1.213.148,52 zł.  

 

W ramach Wydziału Ochrony Środowiska podjęto Uchwałę Nr 99/15 Zarządu Powiatu 

Opolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji 

celowych spółkom wodnym w 2015 r. 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 marca 2015 r. Na dotacje celowe zadań 
związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych przeznacza się środki finansowe w 

wysokości łącznie 50.000 zł. 

 

W dniach od 3 marca do 14 kwietnia 2015 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Opolu dla 

Powiatu Opolskiego przeprowadza kwalifikację wojskową. Siedzibą komisji jest Dom Katechetyczny 

przy Katedrze Opolskiej. Do wypełnienia ustawowego obowiązku stawiają się mężczyźni urodzeni w 

1996 r. (tzw. rocznik podstawowy), a także roczniki starsze. Do kwalifikacji wojskowej zgłaszać się 
będą również kobiety (ochotniczki, pielęgniarki i psycholożki). 

Przewiduje się, że w 2015 r. zostanie przyjętych na ewidencję Wojskowej Komendy Uzupełnień w 

Opolu i przebadanych około 1000 osób.  

 


