
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 6 grudnia 2007 r. do 19 grudnia 2007 r. 
 

W okresie międzysesyjnym w zakresie spraw finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego 

podejmował uchwały w następujących sprawach: 

 

- zmian w budżecie powiatu, w związku ze zwiększeniem wysokości dotacji celowych z budżetu 

państwa o kwoty: 

 

- 3.915 zł.-na zwiększenie wydatków PINB, na pokrycie koszów przeprowadzenia przez powiatowych 

inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych, 

- 250.000,-zł-na zwiększenie wydatków bieżących w zakresie standaryzacji dla Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie.  

 

- zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między 

podziałami klasyfikacji budżetowej, zarówno na mocy upoważnienia Rady Powiatu Opolskiego jak 

i decyzji Wojewody Opolskiego wprowadzającej korektę zapisów w zakresie zmiany pomiędzy 

paragrafami wydatków z bieżących do wydatków majątkowych w wysokości 63.184 zł na zadanie 

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”  

 

-  zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu w celu dostosowania planów finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu 

Opolskiego oraz Zarządu. 
 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego 

w okresie międzysesyjnym Wojewoda Opolski stwierdził w drodze decyzji nabycie z mocy prawa na 

własność Powiatu Opolskiego, nieruchomości stanowiących dotychczas własność osób fizycznych, 

oznaczonych nr działek 622/115, 620/114 położonych w obrębie Chobie, 718/65 w obrębie Krzyżowa 

Dolina, gmina Ozimek, 753/122 w obrębie Wawelno gmina Komprachcice o łącznej powierzchni 

0,0624 ha, zajętych pod drogi powiatowe.  

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy: 

-  dwóch pomieszczeń użytkowych ozn. nr 01/10 i 01/33 o łącznej użytkowej pow. 14,10m
2
, 

znajdujących się w budynku przy ul Częstochowskiej 31 w Ozimku, z przeznaczeniem na świadczenie 

usług, 

-  lokalu użytkowego nr 2 składającego się z pomieszczenia o pow. 15,62m
2
 oraz schowka o pow. 

0,92m
2
, znajdującego się w budynku przy ul. Ciepielowickiej 13 w Dąbrowie - z przeznaczeniem na 

świadczenie usług medycznych, 

- trzech pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 55,90m
2
, znajdujących się na parterze 

budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie, z przeznaczeniem na świadczenie usług, 

- nieruchomości gruntowej położonej w Prószkowie, ozn. nr dz. 257/2 z karty mapy 2 o pow. 0,6672 

ha (grunt orny).  

Realizując stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego zakończono procedurę związaną z 

wyborem rzeczoznawców majątkowych, w związku z czym zostały spisane stosowne umowy z 

rzeczoznawcami na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 

zabudowanych położonych w Ozimku przy ul Częstochowskiej 31 wraz z budynkiem starego szpitala 

oraz zabudowaniami towarzyszącymi oraz działki 37/8 położonej w Dąbrowie. Po ustaleniu wartości 

nieruchomości te zostaną wyznaczone do sprzedaży. 

 

Dnia 11 grudnia br. spotkałem się z wójtem Gminy Tarnów Opolski celem omówienia 

bieżących spraw samorządowych oraz budżetu powiatu opolskiego na rok 2008, w części dot. Gminy 

Tarnów Opolski. 

Ponadto tego samego dnia odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców pn. „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego, jako instrument wspierania przedsiębiorczości”, którego 



organizatorami były: Starostwo Powiatowe w Opolu i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Omawiano m.in.: sposoby i możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach Osi 

Priorytetowej Pierwszej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007-2013, procedury związane z aplikowaniem o środki, a także relacje pomiędzy Regionalnym 

Programem Operacyjnym a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Dnia 12 grudnia br. spotkałem się z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z udziałem radnych powiatu wybranych z terenu Gminy Niemodlin. Na spotkaniu 

omówiono kwestie związane ze współpracą w zakresie służby zdrowia, oświaty, infrastruktury 

drogowej i gospodarki odpadami. 

 

Po raz kolejny miałem także przyjemność spotkania się z przedstawicielami zaprzyjaźnionego 

powiatu niemieckiego Saalfeld-Rudolstadt. Delegacja przywiozła ze sobą paczki świąteczne dla dzieci 

z naszych domów dziecka. Pomoc charytatywna organizowana jest przez stronę niemiecką od kilku 

już lat. Mieszkańcy Saalfeld-Rudolstadt jak zwykle byli bardzo hojni, każde dziecko otrzymało po 

kilka prezentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


