
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 28 sierpnia 2007 r. do 24 października 2007 r. 
 

 

W ramach obowiązujących przepisów, sporządzona została sprawozdawczość finansowa, w 

oparciu o którą przygotowano informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu opolskiego za I. 

półrocze 2007 r. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informację przekazano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu oraz na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Stefana Warzechy w 

dniu 31 sierpnia 2007 r. 

Jak wynika z przedłożonej informacji dochody budżetowe w I-szym półroczu br. zrealizowane 

zostały na poziomie 57,5%, a wydatki na poziomie 46,4% planu finansowego przyjętego na 2007 r. 

Wykonanie dochodów i wydatków szczegółowo przedstawiono w przygotowanej informacji wraz z 

częścią opisową. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwała Nr 352/2007 z dnia 1 października 2007 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniowała 

przedłożoną przez Zarząd Powiatu Opolskiego informację Ponadto przebiegu wykonania budżetu za I. 

półrocze 2007 r. 

Jeżeli będą pytania w tym zakresie, Zarząd Powiatu pozostaje do Państwa dyspozycji i 

wyjaśni wszystkie wątpliwości dotyczące m.in. realizacji budżetu powiatu za miniony okres. 

 

Ponadto w zakresie finansów powiatu w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego 

podejmował uchwały zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 188 ustawy o finansach 

publicznych w tym zakresie: 

 

1.  zwiększenia dochodów i wydatków w wyniku zmian kwot lub uzyskaniem dotacji celowych w 

kwotach: 

-   29.506 zł od Gminy Ozimek na wspólne prowadzenie zadania pn. „Remont chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1771 na ul. Częstochowskiej w Ozimku”, 

- 15.000 zł od Gminy Ozimek na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 

1738 Grodziec-Zębowice w miejscowości Grodziec”, 

- 8.740 zł dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za 

przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, 

- 20.000 zł dotacja Gminy Murów na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 

1330 Chudoba-Zagwiździe”, 

-  6.562 zł dotacja z budżetu państwa w dziale „pomoc społeczna” na wypłatę dodatków w 

wysokości 250 zł na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 

roku 2007 r, 

- 21.504 zł dotacja celowa dla PINB na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń od 1.10.2007 r. 

oraz inne wydatki bieżące – jednorazowe, 

- 84.000 zł dotacja celowa dla domów dziecka na wydatki remontowe bieżące, 

- 44.600 zł dotacja celowa dla DPS w Dobrzeniu Wielkim i Czarnowąsach na zwiększenie dotacji 

dla ww. jednostek na koszty utrzymania. 

2. zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Opolskiego, które zostały dokonane w związku z 

koniecznością wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w 

ślad za zmianami wynikającymi z ostatniej uchwały Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 

2007 r. oraz uchwał Zarządu Powiatu. 

 

Ponadto zgodnie z procedurami określonymi Uchwała Nr XXXVI/236/06 Rady Powiatu Opolskiego z 

26 października 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego 

trwa przygotowanie projektu uchwały budżetowej, który wraz z objaśnieniami oraz prognozą kwoty 

długu i informacją o stanie mienia komunalnego zostanie przedstawiony w terminie do 15 listopada 

br.  

 



 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego 

w okresie międzysesyjym Zarząd Powiatu Opolskiego zbył:  

1) w trybie przetargów ograniczonych: 

• lokal użytkowy znajdujący się w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Opolskiej 60 w 

Żelaznej gmina Dąbrowa, z przeznaczeniem na świadczenie w tym obiekcie usług 

medycznych, w tym w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zbycie 

nastąpiło za kwotę 55.550 zł, 

• lokal użytkowy znajdujący się w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Ciepielowickiej 13 

w Dąbrowie, z przeznaczeniem na świadczenie w tym lokalu usług medycznych, w 

szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zbycie nastąpiło za kwotę 50.300 

zł, 

2) w drodze darowizny na rzecz Gminy Ozimek nieruchomość gruntową, położoną w Ozimku, 

oznaczoną nr dz. 77/18 z karty mapy 1 o pow. 0,2581 ha, stanowiącą w części drogę dojazdową 
wraz z chodnikiem oraz pełniącą w części funkcję parkingową, z przeznaczeniem na cele publiczne 

ogólnodostępną gminną drogę wewnętrzną. 
2. Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawie: 

• oddania w dzierżawę wolnego lokalu, znajdującego się w budynku, stanowiącym własność 
Powiatu Opolskiego, położonym przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie, 

• sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przeprowadzonych 

dwóch przetargów ustnych ograniczonych, na rzecz osób fizycznych lub prawnych 

wykonujących świadczenia zdrowotne, na sprzedaż dwóch lokali użytkowych nr 2 i 3, 

znajdujących się na parterze budynku przy ul. Ciepielowickiej 13 w Dąbrowie wraz z 

pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu, 

• przeznaczenia do dzierżawy oraz uchwalenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność 
Powiatu Opolskiego, przeznaczonej do dzierżawy, obejmujący dwa pomieszczenia, znajdujące 

się w budynku szpitala przy ul Częstochowskiej 31 w Ozimku. 

3. Wykonując stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego Zarząd Powiatu Opolskiego prowadził 

postępowania, mające na celu zbycie: 

1) w trybie przetargów ustnych ograniczonych, na rzecz podmiotów świadczących usługi medyczne, 

nieruchomości obejmujące:  

• lokal użytkowy o pow. 15,62m
2
, znajdujący się w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. 

Ciepielowickiej 13 w Dąbrowie, z przeznaczeniem na świadczenie w tym lokalu usług 

medycznych. W dniu 18 września br. odbył się przetarg, w których została wyłoniona osoba 

na jego nabycie. Jednakże osoba ta, złożyła oświadczenie, że rezygnuje z podpisania umowy 

notarialnej, z uwagi na zbyt wysoką wylicytowaną na przetargu cenę, 
• lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Graczach przy ul. 

XX-lecia 4, gmina Niemodlin, z przeznaczeniem na świadczenie w tym lokalu usług 

medycznych, w tym w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Przetarg 

odbył się w dniu 9 października br. na którym został ustalony nabywca. Zawarcie aktu 

notarialnego nastąpi w miesiącu listopadzie br, 

• nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Chróścinie przy ul. Kolejowej 23, gmina 

Dąbrowa, (Wiejski Ośrodek Zdrowia), z przeznaczeniem na świadczenie w tym obiekcie 

usług medycznych, w tym w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Przetarg odbył się w dniu 10 października br. na którym został ustalony nabywca. Zawarcie 

aktu notarialnego nastąpi w miesiącu listopadzie br. 

2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: 

• lokal użytkowy, pełniący obecnie funkcję apteki, znajdujący się na parterze budynku Ośrodka 

Zdrowia w Graczach przy ul. XX-lecia 4, gmina Niemodlin., 

      Przetarg odbył się w dniu 9 października br. na którym został ustalony nabywca.  

      Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w miesiącu listopadzie br. 

3) w trybie bezprzetargowym: 



• nieruchomość ozn. nr dz. 426/118 o pow. 0,0085 ha, położoną w Krzanowicach, gmina 

Dobrzeń Wielki, na której usytuowana jest część budynku mieszkalnego stanowiącego 

własność osoby fizycznej. W najbliższym czasie zostanie podpisany protokół rokowań 
ustalający warunki zbycia tej nieruchomości. 

Ponadto oddano w drodze decyzji nieodpłatnie na cele publiczne, w trwały zarząd na czas 

nieoznaczony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, nieruchomość gruntową o łącznej pow. 

2,0999 ha, położoną w Krzanowicach gmina Dobrzeń Wielki, stanowiącą pas drogi powiatowej nr 

1707. 

 

 

 

W ramach realizacji zadań z zakresu oświaty w miesiącu wrześniu Zarząd Powiatu 

Opolskiego wystąpił do MEN z wnioskiem zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy z 

tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Opolski. 

W ramach realizacji zadania MEN „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 

opracowano dla 5 Zespołów Szkół i 2 internatów – Program, który przesłano do Opolskiego Kuratora.  

W wyniku przeprowadzonego konkursu Powiat Opolski otrzymał 77.120 zł, co stanowi 80% 

planowanych kosztów założenia monitoringu. 

Informujemy, że w dniach 8-11 października 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego przeprowadził kontrolę dokumentacji z „Działania 22 – Pomoc Materialna uczniom z 

obszarów wiejskich szkół kończących się maturą z Powiatu Opolskiego za rok szkolny 2005/2006”. 

Wyniki kontroli przesłane będą w późniejszym terminie. 

W ramach programu MEN „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” na wniosek gmin Powiatu 

Opolskiego wyznaczono do akceptacji Opolskiego Kuratora trzy punkty konsultacyjne, które 

obsługiwać będą Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne podległe Powiatowi Opolskiemu. 

Wyjaśniam, że Punkty Konsultacyjne mają funkcjonować pilotażowo przez okres dwóch miesięcy 

dwa razy w tygodniu. Zgodnie z wytycznymi Opolskiego Kuratora Oświaty należało wytypować po 

jednym punkcie dla każdej poradni. 

 

 

 

Informujemy, że w dniach od 20-24 kwietnia 2007 r. na terenie Sołectwa Przysiecz 

przebywała delegacja ze wsi Łołyń z partnerskiego powiatu Dolina na Ukrainie. Uczestnicy delegacji 

przybyli na zaproszenie rady sołeckiej z Przysieczy i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Prószkowie.  

Natomiast jak Państwu wiadomo w dniach 27-30 września br. radni powiatu opolskiego 

przebywali w Niemczech w powiecie Rhein-Pfalz w Nadrenii Palatynacie. Okazją było 5-cio lecie 

podpisania układu partnerskiego miedzy naszymi powiatami. Jak się na miejscu okazało, kilka 

pomysłów podpatrzonych u nas znalazło się w programie naszej wizyty. Głównym punktem spotkania 

było przyjęcie kiedyś żniwne, a dziś już dożynkowe, dziękczynne, ten motyw przewijał się w trakcie 

programu. Elementem dekoracji sali na uroczystościach była przepiękna korona żniwna, którą nabyli 

nasi partnerzy na dożynkach powiatowych w Chrząstowicach od Sołectwa Magnuszowice. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


