
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 20 sierpnia 2015 r. do 3 września 2015 r. 

 

 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 61 153,27 zł z tytułu otrzymanej 

dotacji celowej z budżetu Wojewody  z przeznaczeniem na  wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 16 233 zł z tytułu otrzymanej 

dotacji celowej z budżetu Wojewody  z przeznaczeniem na  finansowanie działalności 

zespołów orzekania o niepełnosprawności 

- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1 916 zł z tytułu zmniejszenia 

dotacji celowej z budżetu Wojewody  z przeznaczonej na  przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o  łączną kwotę  25 000 zł  w oparciu o 

zawarte porozumienia z Gminą Turawa z dnia 4 sierpnia 2015 r w sprawie partnerstwa przy 

realizacji przedsięwzięcia na drogach powiatowych oraz z gminą Tułowice  oraz dnia 17 

sierpnia 2015  w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania związanego z remontem 

chodnika. 

 

Ponadto Zarząd dokonywał : 

 

-   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, 

Jednocześnie Zarząd Powiatu opracował i przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz 

organowi stanowiącemu Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I 

półrocze 2015 r wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

obejmującą wykaz przedsięwzięć  i informację o przebiegu ich realizacji 

 

W ramach zadań oświatowych Zarząd Powiatu Opolskiego 
 

- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z 

zakresu kultury i sztuki  pomiędzy Powiatem Opolskim a Polskim Stowarzyszeniem 

Perkusyjnym. 

 

- szkoły Powiatu Opolskiego, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Opolskiego w sprawie zasad 

opracowania arkusza organizacji pracy szkół i poradni oraz wymogami BHP, zostały 

przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.                                    

W uroczystościach inaugurujących rok szkolny uczestniczyli, w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Opolski, członkowie Zarządu Powiatu Opolskiego oraz naczelnik Wydziału 

Oświaty Kultury i Sportu.  

 



Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę nr 313/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. o objęciu 

Patronatem Honorowym przedsięwzięcia wskazanego we wniosku Stowarzyszenia 

Budkowice – Bieg Budkowicki – trzecia edycja, który odbędzie się 11 października 2015 r.  

 

Podjęto także uchwałę nr 314/15 z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie akceptacji treści umowy o 

dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego, tj. 1 sztuka serwera przeznaczonego do 

zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.  Dofinansowanie pochodzi ze 

środków budżetu  Województwa Opolskiego i wyniesie 30 586,40 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


