
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 26 kwietnia 2018 r. do 10 maja 2018 r. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego, 

w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego nabył z mocy prawa w drodze decyzji: 

- Wojewody Opolskiego grunty zajęte pod drogi publiczne obejmujące 2 działki o łącznej pow. 0,0052 

ha położone w Brynicy i Opolu - Czarnowąsach stanowiące  dotychczas własność osób fizycznych,  

-  Starosty Opolskiego zezwalającej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu na realizację inwestycji 

drogowej obejmującej rozbudowę wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703 O, polegającej na 

przebudowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i 

częściowym poszerzeniu jezdni, na trasie: Kępa, Luboszyce, Biadacz, Masów i Łubniany, 

powodującej nabycie od osób fizycznych i osób prawnych na rzecz Powiatu Opolskiego  33 działki o 

łącznej pow. 0,9877 ha. 

Zapłata odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli gruntów zostanie wypłacona ze środków 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.  

Ponadto Zarząd Powiatu oddał w dzierżawę jedno pomieszczenie użytkowe znajdujące się w 

budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku - z przeznaczeniem na świadczenie usługi w zakresie 

ochrony zdrowia - prowadzenie poradni ogólnej podstawowej opieki zdrowotnej.      

 

W ramach zadań związanych z edukacją, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie 

zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a: 

 

- Stowarzyszeniem „FAIR PLAY” na realizację zadania publicznego pn. Powiat opolski- wczoraj part. 

2, 

- Firmą Vulcan Sp. z o.o. dotyczącą usprawnienia procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za 

pomocą systemu komputerowego, 

- Stowarzyszeniem „Forum dla Gminy Komprachcice” na realizację zadania publicznego pn. IV 

Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców Powiatu Opolskiego, 

- Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Wędkarstwie Spławikowym na realizację zadania 

publicznego pn. „Mistrzostwa Powiatu Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym”, 

- Ludowym Klubem Sportowym Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Komprachcicach na realizację zadania publicznego pn. „V Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce 

ręcznej dzieci”, 

- Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim na realizację zadania 

publicznego pn. „Koncert powiatowy- prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu 

opolskiego”, 

- Stowarzyszeniem „FAIR PLAY” na realizację zadania publicznego pn. III przegląd grup 

artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego, 

- Miastem Opole – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w sprawie udostępnienia Miejskiego 

Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu. 

W zakresie administracyjno-gospodarczym, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął następujące 

uchwały w sprawie: 

 

- podpisania umowy z Gminą Niemodlin na dostawę wody i odbiór ścieków dla budynku przychodni 

przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie, 

- podpisania porozumienia z Gminą Niemodlin w sprawie sposobu rozliczania opłat z tytułu kosztów 

utrzymania i eksploatacji pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Niemodlin przy 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 w Niemodlinie.  

 

W sprawach finansowych, Zarząd Powiatu Opolskiego dokonywał zmian w planie dochodów i 

wydatków w oparciu o: 

1) pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 

kwietnia 2018 r. informujący o zmianie kwoty dotacji na 2018 r. przeznaczonej na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, na podstawie którego 

zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł. 

2) pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 

kwietnia 2018 r. informujące o zmianie kwoty dotacji na 2018 r. przeznaczonej dla 



Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim na wypłatę nagrody 

jubileuszowej, na podstawie którego zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 2.600 

zł. 

3) Umowę z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod 

nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare 

Siołkowice ul. Klapacz od km 7 + 560 do km 9 + 060 – Etap I”, zawartą pomiędzy Powiatem 

Opolskim, a Gminą Popielów, na podstawie której zwiększono planowane dochody i wydatki o 

kwotę 200.000 zł. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Opolskiego opracował kwartalną informację o wykonaniu budżetu 

Powiatu Opolskiego za I kwartał 2018 r., a także w oparciu o wnioski kierowników jednostek 

organizacyjnych i naczelników wydziałów na bieżąco dokonywał zmian w planie wydatków. 

 


