
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 28 lutego 2008 r. do 26 marca 2008 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu 

Opolskiego: 

 

- ogłosił I. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub prawnych 

świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności lecznictwa szpitalnego w 

ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, nieruchomości gruntowej położonej 

w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, zabudowanej budynkiem „starego” szpitala oraz 

obiektami towarzyszącymi związanymi z jego funkcjonowaniem, ozn. nr nr dz. 78/3 i 78/6 z karty 

mapy 1 o łącznej pow. 0,8878 ha. 

 

- oddał w dzierżawę lokale użytkowe znajdujące się w budynku szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 

w Ozimku obejmujące:  

 

• 59 pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 1066,50m
2
 - w stanie niewykończonym surowym 

zamkniętym, z przeznaczeniem (po dokonanym remoncie i adaptacji tych pomieszczeń) na 

świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności lecznictwa szpitalnego w 

ramach umowy z NFZ, 

• 3 pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 43,43m
2
, z przeznaczeniem na świadczenie usług 

w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności lecznictwa szpitalnego w ramach umowy z 

NFZ,  

 

- oddał w dzierżawę grunt rolny w Prószkowie o pow. 0,6672 ha z przeznaczeniem do rolniczego 

użytkowania, 

 

- wyraził zgodę dla Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - jednostki organizacyjnej powiatu na 

przeprowadzenie przez prac remontowych tj. termomodernizację budynku Domu Dziecka, 

 

- oddał nieodpłatnie na cele publiczne, w trwały zarząd, w drodze decyzji na czas nieoznaczony dla 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, nieruchomość gruntową, położoną w obrębach Biadacz, 

Kępa, Masów, Luboszyce, Łubniany, gmina Łubniany o łącznej pow. 14,6360 ha, stanowiącą pas 

drogi powiatowej nr 1703 o nazwie Opole – Łubniany. 
  

   

 

Zarząd Powiatu Opolskiego w zakresie finansów podejmował uchwały w sprawie 

przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w celu: 

 

- zwiększenia grupy wynagrodzeń w ramach planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia dla 

zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej od 1.03.2008 r, 

- zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. 

 

Ponadto podejmowane były uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym, aby dostosować 

plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 28.02.2008 r. oraz zmian dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu 

Opolskiego. Większość czasu poświęcono na sporządzenie sprawozdań za 2007 rok. 

Ostatecznie w dniu 20.03.2008 r. Zarząd Powiatu Opolskiego zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 

30.06.2005 r. o finansach publicznych przekazał Przewodniczącemu Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2007 rok celem 

zaopiniowania. 



W dniach 25-26 i 28 lutego 2008 r. I. Urząd Skarbowy w Opolu przeprowadził kontrolę w 

zakresie prawidłowości złożonej deklaracji VAT-7 oraz zasadności dokonania zwrotu podatku od 

towarów i usług. W ramach ustaleń z kontroli stwierdzono, że w badanym okresie rozliczeniowym 

ewidencję prowadzono rzetelnie i niewadliwie. 

 

 

 

W ramach zadań oświaty, kultury i sportu w okresie międzysesyjnym zgodnie z przekazaną 

wcześniej informacją o prowadzonych rozmowach z przedstawicielami gminy Niemodlin w sprawie 

rozszerzenia działalności naszego gimnazjum działającego przy Zespole Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie przygotowano projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia na 

prowadzenie Gimnazjum w Niemodlinie. 

W początkowym okresie nie będzie to łatwe zadanie, dlatego też dokonano przeglądu dwóch 

obiektów szkolnych – budynek Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1, których 

właścicielem jest gmina Niemodlin. Oczekujemy na propozycję gminy Niemodlin o udostępnieniu 

nam budynku w celu prowadzenia przez pewien okres zajęć w ich obiekcie.  

Realizując uchwałę podjętą na poprzedniej sesji Zarząd Powiatu Opolskiego wystąpił 29 

lutego 2008 r. do Opolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji 

Liceum Profilowanego w Ozimku. Opolski Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną w tej sprawie. 

W związku z wnioskiem Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chróścinie o wyrażenie zgody 

na utworzenie nowych typów szkół w celu poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły tj. Liceum 

Ogólnokształcącego dla młodzieży i dla dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zarząd 

Powiatu Opolskiego przychylając się do ich wniosku przygotował na sesję cztery projekty uchwał w 

tej sprawie. 

W ramach przeprowadzonego Otwartego Konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu 

kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2008 Zarząd Powiatu Opolskiego zatwierdził protokół z 

posiedzenia Komisji Konkursowej. Wykaz podmiotów, którym przydzielono dotację umieszczono w 

dniu 7 marca 2008 r. na stronie internetowej Powiatu Opolskiego. 

 

 

 

W dniu 24 marca 2008 r. przeprowadzono rozmowę z przedstawicielami Sołectwa Grodziec 

k/Ozimka w sprawie nawiązania współpracy z Sołectwem powiatu Dolina z Ukrainy. O szczegółach 

będziemy informować na bieżąco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


