
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 17 lutego 2010 r. do 24 marca 2010 r. 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego, w okresie międzysesyjnym: 

 

Powiat Opolski nabył z mocy prawa na własność, w drodze decyzji  Wojewody 

Opolskiego, nieruchomości stanowiące  dotychczas własność osób fizycznych, zajęte pod 

drogi powiatowe  o łącznej powierzchni 0,2575ha położone w obrębach Ozimek i Krasiejów, 

gmina Ozimek.   

 

Ponadto zwaloryzowano czynsze dzierżawne dla 49 dzierżawców lokali użytkowych, 

znajdujących się w budynkach stanowiących własność powiatu, położonych w Ozimku i 

Niemodlinie oraz na grunt pod kioskami handlowymi w Opolu. Czynsz dzierżawny  został 

podwyższony  o     3,5%,  tj. o  wskaźnik  inflacji  za 2009r., ogłoszony przez Prezesa 

Głównego Urzędu  Statystycznego. Ponadto  w związku  ze zmianą kosztów utrzymania  

budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie  została  podwyższona  opłata  dla  13. 

dzierżawców, z tytułu partycypowania w  kosztach eksploatacyjnych utrzymania tego 

budynku. 

 

Realizując zadania z zakresu kultury i sportu w ramach ogłoszonego Konkursu w dniu 

16 marca 2010 r. powołana przez Zarząd Powiatu Opolskiego Komisja Konkursowa 

zaopiniowała oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz 

kultury fizycznej w roku 2010.  

W terminie do 1 marca 2010 r. wpłynęło 27 ofert , w tym 10 ofert z dziedziny sportu i 

17 ofert z dziedziny kultury i sztuki.  

Komisja dokonała oceny każdej oferty poprzez punktację strony formalnej i ocenę 

strony merytorycznej. Warunki spełniło 14 oferentów tj. 7 oferentów z zakresu sportu, na ten 

cel przeznaczono 15.000 zł oraz 7 oferentów z zakresu kultury i sztuki z przeznaczeniem 

30.000 zł. 

Wyniki konkursu zostały przedstawione Zarządowi Powiatu Opolskiego w dniu 18 

marca 2010 r. i po zatwierdzeniu umieszczone do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.powiatopolski.pl. 

 

 

W zakresie realizacji zadań finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował 

uchwały w sprawach: 

1. zmian w budżecie Powiatu Opolskiego dokonanych w oparciu o decyzję Wojewody 

Opolskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z 

zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez 

Powiat w 2010 r. W świetle powyższego: 

a). zwiększeniu podlegały dotacje: 

- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 10 020 zł, 

- dla domów pomocy społecznej o 18.000 zł 

b). zmniejszeniu uległy dotacje o nw. kwoty: 

- 1000 zł – przyznana w tej kwocie dotacja na „pozostałe wydatki obronne”, 

- 22000 zł -  z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 



- 2 000 zł – zmniejszone zostały koszty działalności zespołu ds. orzekania o 

niepełnosprawności. 

 

2. Zarząd Powiatu podejmował również uchwały w sprawie zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz w planach finansowych jednostek 

administracyjnych powiatu w celu uwzględnienia zmian wynikających ze zmian budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2010 r. dokonanych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

Ponadto na posiedzeniu w dniu 25 lutego br Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 

wniosek Dyrektora Domu dziecka w Chmielowcach, i w oparciu o również pozytywną opinię 

PCPR w Opolu, wyraził zgodę na przystąpienie do projektu i ubieganie się o 50% 

dofinansowanie remontu i przystosowanie budynku domu dziecka do osiągnięcia 

wymaganych standardów. Udział powiatu planowany jest na poziomie 383 000 zł. 

Z kolei Dyrektor Domu Dziecka w Turawie poinformował o umorzeniu należności w 

kwocie 2 450,65 zł za pobyt dziecka w placówce zgodnie z uchwałą Rady Powiatu 

Opolskiego z 26 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

umarzania należności pieniężnych. 
 


