
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 18 czerwca 2015 r. do 29 czerwca 2015 r. 

  

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 725 576 zł z tytułu otrzymanej 

dotacji celowej z budżetu Wojewody  z przeznaczeniem na realizację zadania związanego ze 

scalaniem gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 13 000 zł z tytułu otrzymanej 

dotacji celowej z budżetu Wojewody  z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 

pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

 

-   przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami 

wydatków oraz poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi 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, 

Ponadto Zarząd Powiatu opracował skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014r. czym 

ostatecznie zamknął  pod względem finansowym rok 2014. 

 

W ramach zadań oświatowych Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie : 

a)   zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatowym Związkiem 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu z siedzibą w 

Popielowie dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. Organizacja IX 

Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych – Seniorów powiatu opolskiego; 

b)  zawarcia Porozumienia o powierzenie Gminie Łubniany prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczące zorganizowania 

uroczystości dożynkowych dla rolników w dniu 13 września 2015r. w miejscowości 

Brynica. 

c)  zawarcia umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka w 

sprawie przekazania dotacji celowej na „Remont konserwatorsko-budowlany z 

wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim elewacji zewnętrznej drugiego skrzydła 

elewacji zachodniej Domu Zakonnic w Czarnowąsach - etap II ,część 3” 

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę nr 239/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. o objęciu 

Patronatem Honorowym przedsięwzięcia wskazanego we wniosku Koła DFK Bukowo z dnia 

08.06.2015 r. - V Konkurs Piosenki Niemieckiej w Bukowej, który odbędzie się 12 lipca 2015 

r. 

 

W dniu 21.06.2015 Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj wzięła  udział w wręczeniu 

nagród  w konkursie AgroLiga 2015 w kategorii Firma Roku i Rolnik Indywidualny z terenu 

powiatu opolskiego. Starosta Opolski ufundował statuetki dla wyróżnionych. 

 

26 czerwca 2015 r. Starosta Opolski Henryk Lakwa wziął udział w zakończeniu roku 

szkolnego w Zespole Szkół w Prószkowie, gdzie wręczył nagrodę dla najlepszego ucznia. W 



Zespole Szkól w Tułowicach nagrody wręczyła Naczelnik Wydziału  Oświaty, Kultury i 

Sportu Irena Szott. 

 

 
 

 

 

 


