INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
za okres od 15 października 2010 r. do 8 listopada 2010 r.
W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego
w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Warszewicza w Prószkowie na zawarcie po umowie
zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 1125/7 z karty mapy 8
położona w Prószkowie , pozostająca w trwałym zarządzie tej jednostki - na rzecz osoby
fizycznej,
b) wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Tułowicach na nieodpłatne udostępnianie dla uczniów
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej Powiatu Opolskiego, pływalni znajdującej się w budynku
usytuowanym na działce oznaczonej nr 624/2 z km.2 położonej w Tułowicach, będącej w
trwałym zarządzie jednostki udostępniającej - w ramach współpracy między tymi
jednostkami,
c) wyrażenia zgody Zespołowi Szkól im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie na
zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość – sala gimnastyczna, znajdująca się w
budynku szkoły położonym w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 34 - na rzecz Drużyny
Oldboyi.
(takie same trzy zgody wyraził Starosta Opolski – jako organ nadzorujący placówki oświatowe w
zakresie gospodarowania nieruchomościami).
d) oddania w dzierżawę na okres trzech lat na rzecz Pana Jacka Kaciłowicza
dotychczasowego dzierżawcy jednego pomieszczenia ozn. nr 2/39 o pow. 7,74 m2,
znajdującego się w budynku szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, z
przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe materiałów biurowych na potrzeby
funkcjonowania Terenowego Biura Rejestru Usług Medycznych,
e) przeznaczenia pomieszczeń użytkowych do dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia
4 wykazów nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Opolskiego,
przeznaczonych do dzierżawy obejmujących:
- dwa pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 13,30 m2 znajdujące się w budynku szpitala przy ul.
Częstochowskiej 31w Ozimku, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych lub
wykonywanie w nim usług innych niż medyczne niezwiązanych ze świadczeniami zdrowotnymi,
- trzy pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 55,90 m 2 znajdujące się w budynku Przychodni
Miejskiej w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 5, z przeznaczeniem na świadczenie usług
medycznych lub wykonywanie w nim usług innych niż medyczne niezwiązanych ze świadczeniami
zdrowotnymi,
- dwa pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 16,54 m2 znajdujące się w budynku przy ul.
Ciepielowickiej 13 w Dąbrowie, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych, prowadzenie
gabinetu stomatologicznego,
- część budynku gospodarczego (stodoła) – wydzielonych dwóch pomieszczeń użytkowych o łącznej
pow. 185 m2 znajdujących się przy ul Zamkowej w Niemodlinie - z przeznaczeniem do wykorzystania
jako pomieszczenie garażowo-gospodarcze, magazynowe lub na cele usługowe,
Obecnie ww. pomieszczenia pozostają w odpłatnym używaniu na powyższe cele, na
podstawie umów dzierżawy, które wygasają z dniem 31 grudnia 2010 r.

Ponadto w powyższym okresie Zarząd zbył w drodze darowizny na rzecz Gminy Łubniany, na
cele publiczne dz. nr 332/9 z karty mapy 2 o pow. 0,1569 ha, położonej w Łubnianach, z
przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych wkomponowanych w architekturę zieleni i stworzenie
ciągu pieszo-jezdnego w pobliżu kościoła w Łubnianach - zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr
XXXIII/222/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę ww.
nieruchomości.

W zakresie finansowym Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały w sprawie zmian w
budżecie powiatu, w tym:
a)

zwiększa się dochody powiatu o kwotę ogółem 71.304 zł, w tym:
- 34.445 zł dotacja na przeprowadzenie w dniu 21 listopada br. wyborów do Rady Powiatu,
- 1.716 zł dotacja na sfinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnej, rozpatrującej wnioski
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 25.000 zł dotacja z Gminy Murów na „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1340
O Stare Budkowice-Bierdzany ul. Ogrodowa”,
- 10.143 zł dotacja na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z
dniem 1.01.1999 r. nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe,

b) zmniejsza się dochody powiatu o kwotę ogółem 201.250 zł, w tym:
- 200.000 zł w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania w NPPDL w latach
2008-2011 inwestycji na drodze „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1742
Ozimek-Krasiejów”,
- 1.250 zł zmniejszenia dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, po
weryfikacji potrzeb.

W zakresie zadań oświatowych Zarząd Powiatu spotkał się z dyrektorami i nauczycielami
nagrodzonymi Nagrodą Starosty Opolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zarząd Powiatu podpisał umowę z
Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu „Przyszłość należy do specjalistów edycja II”,
który realizowany będzie w dalszym ciągu w Zespole Szkół w Tułowicach, Zespole Szkół w
Chróścinie oraz Zespole Szkół w Ozimku.

