SPRAWOZDANIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Z PRACY ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
w okresie międzysesyjnym od 29 kwietnia 2021 r. do 19 maja 2021 r.
W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu
Opolskiego, w okresie międzysesyjnym Powiat Opolski nabył z mocy prawa, w drodze decyzji
Wojewody Opolskiego działkę o pow. 0,0092 ha zajętą pod drogę publiczną położoną w obrębie
Czarnowąsy, gmina Opole (dawniej Dobrzeń Wielki), stanowiącą dotychczas własność osób
fizycznych.
W ramach zadań związanych z edukacją i sprawami społecznymi, Zarząd Powiatu Opolskiego
podjął następujące uchwały w sprawie:
- przyjęcia treści i podpisania umowy pomiędzy Powiatem Opolskim a Komendą Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego na
realizację zadania związanego z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
- przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w
Prószkowie na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.,
- zawarcia porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy na świadczenie usług nieodpłatnej
pomocy prawnej.
- przyjęcia oraz przedłożenia Radzie Powiatu Opolskiego sprawozdania z realizacji „Rocznego
programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
W sprawach związanych z realizacją bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w
Opolu, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia treści i podpisania umów o
odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej.
W sprawach finansowych w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podjął
uchwały dotyczące zmian dochodów i wydatków Powiatu na podstawie:
1) otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody Opolskiego, w tym:
• zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i
programów psychologiczno–terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie o kwotę 24.506,40 zł,
• zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń posiadaczom Karty Polaka
o kwotę 42.900 zł,
2) zawartej umowy z Gminą Łubniany w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji remontu
odcinka drogi powiatowej Nr 1703 O Opole- Łubniany w m. Masów, na podstawie której
zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 300.000 zł,
3) wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu dokonano
przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w związku z zakończeniem
realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka II etap” oraz wydatków związanych z realizacją
rządowego programu „500+”,
4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu dokonano zmniejszenia
wydatków, w związku z zawartymi porozumieniami w zakresie utrzymania dzieci w
instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Ponadto na bieżąco Uchwałami Zarządu Powiatu Opolskiego dokonywano przeniesień
planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w oparciu o
wnioski otrzymane z poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Opolu w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań oraz
aktualizowano plany finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu i jednostek organizacyjnych
Powiatu.
W sprawach dotyczących pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w
sprawie:
- podpisania aneksu nr 5 do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- przyjęcia rocznego sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Starych Siołkowicach prowadzonego przez Caritas Diecezji Opolskiej za rok 2020,
- przyjęcia treści i podpisania dwóch Porozumień pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Powiatem
Opolskim w sprawie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Opolskiego, umieszczonych w rodzinie
zastępczej niezawodowej i wysokości ponoszonych wydatków na ich opiekę i wychowanie przez
Powiat Opolski.
W sprawach dotyczących zarządzania drogami w okresie międzysesyjnym, Zarząd Powiatu
podjął uchwały w sprawie:
- przyjęcia treści Porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Tarnów Opolski zadania pod nazwą
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m.
Tarnów Opolski”.
- przyjęcia treści Umowy w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont
odcinka drogi powiatowej Nr 1703 O Opole-Łubniany m. Masów”.
- zmian Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.

