
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 9 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. 

  

   
 W sprawach gospodarowania nieruchomościami,  stanowiącymi  własność  Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego nabył: 

- aktem notarialnym nieodpłatnie  od Agencji Nieruchomości Rolnych  prawo własności 

nieruchomości gruntowej o  powierzchni 0,0358 ha  położonej w  obrębie Luboszyce, z 

przeznaczeniem  na poszerzenie pasa drogi powiatowej.   Nabycie nieruchomości nastąpiło na 

wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 

- w drodze decyzji Wojewody Opolskiego  z mocy prawa 12 działek  o powierzchni 0,2191 ha 

zajętych pod drogi publiczne  położone w obrębach Daniec i  Dębska Kuźnia gmina 

Chrząstowice,  stanowiących dotychczas  własność osób fizycznych.  Odszkodowanie 

zostanie wypłacone ze środków Skarbu Państwa. 

Zarząd wyraził  zgodę dla Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie   na budowę 

altanki ogrodowej wraz z ławkami i stołami oraz paleniskiem  na działce nr 1122/6    

pozostającej w trwałym zarządzie jednostki .    

Przeznaczył do dzierżawy  pomieszczenie  użytkowe  o  powierzchni   15,60m2,  znajdujące 

się  w budynku  szpitala w Ozimku - z przeznaczeniem  na prowadzenie apteki.     

W ramach zadań związanych z edukacją i sprawami społecznymi”  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

a)  wstrzymania wypłaty stypendium uczniom Publicznego Gimnazjum          w Zespole 

Szkół w Ozimku oraz w Zespole Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie w ramach 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim, 

b)  zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 

organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach             

i placówkach Powiatu Opolskiego,  

c) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku, 

d)  zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Stowarzyszeniem „FAIR PLAY”, 

dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Powiat opolski – wczoraj          i dziś”, 

e)  sprawdzenia pod względem formalnym Wniosków o udzielenie w roku 2017 dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej 

„pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie 

Powiatu Opolskiego, 

f)  zawarcia Porozumienia o powierzeniu prowadzenia zadania publicznego        z 

zakresu kultury i promocji powiatu. Przedmiotem umowy jest powierzenie Gminie 

Popielów organizacji XVII Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości 

Popielów.  

g) rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej  

z zakresu udzielania pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

z terenu powiatu opolskiego pn. „ Pierwsza pomoc”; 



h) akceptacji umowy o powierzenie realizacji zadania wynikającego  

z programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza 

pomoc”. 

7- ego kwietnia 2017 r. zakończono kwalifikację wojskową, prowadzoną przez Powiatową 

Komisję Lekarską nr 2 w Opolu dla powiatu opolskiego. 

11 kwietnia 2017 r. Starosta  Opolski podpisał umowę z Uniwersytetem Opolskim na 

przekazanie 50 tysięcy złotych na budowę collegium medium – Wydziału Medycznego. Jest 

to efekt końcowy uchwały jaką jednomyślnie podjęli Radni Powiatu Opolskiego.  

Utworzenie wydziału lekarskiego na UO pochłonie 42 miliony złotych. Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego przekaże na ten cel 32 miliony złotych. Na 8 mln zł tzw. wkładu 

własnego składają się właśnie takie datki jak ten - Powiatu Opolskiego. 

W sprawach finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały dotyczące: 

-zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 200.000zł z tytułu otrzymanej 

dotacji celowej z budżetu Wojewody przeznaczoną na gospodarkę nieruchomościami 

stanowiącymi własność Skarbu Państwa 

 

-   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 opracował i przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz  organowi 

stanowiącemu j.s.t. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 

rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


