
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 5 lutego 2009 r. do 18 marca 2009 r. 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował uchwały w zakresie zmian w budżecie powiatu, w 

tym: 

- zwiększenia o kwotę 2.065 zł – z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Strzeleckiego po 

podpisaniu porozumienia w sprawie przeprowadzenia terapii logopedycznej przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozimku dla dziecka z powiatu strzeleckiego, 

- zmniejszenia o kwotę ogółem 35.143 zł dotacji celowych na zadania z zakresu administracji 

rządowej w oparciu o decyzję Wojewody Opolskiego ograniczającą wysokość wcześniej 

przyznanych dotacji o 10-12%, 

- zwiększenia o 74.000 zł dotacji na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na    

finansowanie bieżących zadań domów pomocy społecznej, 

- o 13 zł tj. do kwoty 2.167.000 zł zmniejszona została dotacja celowa na planowane w 2009 r. 

inwestycje na drogach: Ozimek-Przywory i Komprachcice-Jaczowice, 

- o 3.200 zł zwiększone zostały wydatki w ramach porozumienia z Wojewoda Opolskim na 

funkcjonowanie powiatowej komisji lekarskiej. 

W oparciu o powyższe zmiany oraz zmiany wynikające z Uchwały Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 5 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wprowadził także zmiany w układzie 

wykonawczym budżetu powiatu na 2009 r. w celu uaktualnienia planów finansowych jednostek 

organizacyjnych powiatu. 

Ponadto po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 r. Zarząd Powiatu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy budżetowej. 

W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu przedkłada również Przewodniczącemu Rady Powiatu 

oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2008 rok. 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu 

Opolskiego przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Chrząstowice, 

nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem użytkowanym i wykorzystywanym na usługi 

medyczne do końca 2008 r, ozn. nr dz. 331/124  z km. 1 o pow. 0,0468 ha, położoną w  

Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17.       

Ponadto Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawie: 

-  przeznaczenia do dzierżawy wolnych 3. pomieszczeń, znajdujących się w budynku stanowiącym 

własność Powiatu Opolskiego, położonym w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, 

-  oddania dla osoby fizycznej do dzierżawy części budynku gospodarczego o powierzchni 35m
2
, 

znajdującego się przy ul. Zamkowej w Niemodlinie, z przeznaczeniem do wykorzystania  jako 

pomieszczenie  garażowe, 

- oddania w dzierżawę dla osób fizycznych oraz prawnych, pomieszczeń użytkowych    znajdujących 

się w budynku szpitala Ozimku, z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny oraz w Przychodni w  

Niemodlinie z przeznaczeniem na biuro  projektowe.   

 

W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz 

kultury fizycznej w 2009  r. wpłynęło do dnia 26.02.2009  r. 13 ofert z czego 7 ofert dotyczyło 

wsparcia na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu oraz 6 ofert z dziedziny kultury i sztuki.  

Powołana przez Zarząd Powiatu Opolskiego Komisja Konkursowa dokonała oceny pod kątem 

spełnienia warunków formalnych i merytorycznych. Jedną z ofert odrzucono ponieważ planowane 

zadanie nie miało zgodnie z Regulaminem Konkursu charakteru powiatowego. 

Rozdysponowano całość środków w dziedzinie kultury i sztuki na rok 2009: w kwocie 30.000 

zł – 6 oferentom oraz z dziedziny kultury fizycznej i sportu 10.000 zł – 6 oferentom. 

Na stronie internetowej www.powiatopolski.pl oraz na BIP Powiatu Opolskiego można 

uzyskać informację o wysokości przyznanych dotacji. 



Dnia 5.03.2009 r. zawarto Umowę o Dofinansowanie Projektu w Ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt Nowe kompetencje zawodowe uczniów Publicznego Technikum 

Leśnego w Tułowicach szansą na lepsze jutro na kwotę 52.209,53 zł, wkład własny JST wynosi 

7.629,47 zł. 

 

 

 


