
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 25 marca 2010 r. do 21 kwietnia 2010 r. 

 

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawach: 

 

1) zmniejszenia dotacji celowej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 

2008-2011” o 12.500 zł tj. do kwoty 487.500 zł na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1754 Chmielowice-Prószków na odcinku Nowa Kuźnia-Prószków – II etap” 

2) zwiększenia budżetu, które nastąpiło o nw. kwoty: 

- 60.000 zł z tytułu dotacji z Gminy Popielów na dofinansowanie projektu budowlano-

wykonawczego na przebudowę drogi i budowę kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 

1149 Karłowice-Popielów i Nr 1150 Popielów-Ładza, 

- 7.500 zł dotacja na wypłatę dodatków po 250 zł na pracownika socjalnego realizującego 

pracę socjalną w środowisku, 

- 3.099 zł dotacja z Powiatu Oleskiego na przeprowadzenie terapii pedagogicznej dla dziecka 

z ich terenu w oparciu o zawarte w tym zakresie porozumienie. 

Podejmowane były również uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w celu ich 

skorygowania po dokonaniu zmian uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Ponadto Zarząd Powiatu dokonywał zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z 

uregulowaniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i upoważnienia zawartego w 

uchwale Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2010 r. 

 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami Zarząd Powiatu Opolskiego w okresie 

międzysesyjnym podął uchwały w sprawie: 

 

1) oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony na świadczenie usług w zakresie ochrony 

zdrowia, na rzecz  „PROPOLIS” Grupowej Praktyki Lekarskiej pomieszczenia  użytkowe,   

znajdujące się na I piętrze budynku B przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku o łącznej 

pow.  52,45 m
2
 - z przeznaczeniem na  działalność medyczną w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

  

2) przeznaczenie do dzierżawy pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 67,10 m
2
,  

znajdujących się na I piętrze  budynku B szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku,  

z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych lub wykonywanie w nim usług 

innych niż medyczne niezwiązanych ze świadczeniami zdrowotnymi. 

  

 

 

Informujemy, że w miesiącu marcu otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu wystąpienie pokontrolne w związku z przeprowadzoną w okresie od 9 listopada do 23 grudnia 

2009 r. kontrola kompleksową gospodarki finansowej za 2008 r. i wybranych zagadnień gospodarki 

finansowej za rok 2009 r. 

W związku z czym w dniu 29 marca br. udzielono odpowiedzi na wnioski związane z 

pewnymi uchybieniami w zakresie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości, 

dokonywaniem w okresie sprawozdawczym szczegółowej analizy zgodności wszystkich sald 

wynikających z ksiąg rachunkowych oraz wzmocnienia nadzoru w zakresie prawidłowości 

przekazywania i rozliczania dotacji oraz uzupełnieniem dokumentacji finansowej przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 


