
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 
za okres od 10 do 29 grudnia 2010 r. 

 

 

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu, rozważając propozycję Wojewody 

Opolskiego o możliwości przekazania Powiatowi Opolskiemu nieruchomości wraz z 

wyposażeniem, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Turawie, celem 

umieszczenia w tym obiekcie Domu Dziecka, podjął uchwałę w sprawie wystąpienia   z 

wnioskiem do Wojewody Opolskiego o oddanie w użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/10 z karty mapy 6 o 

powierzchni  1,1400 ha obręb Turawa, zabudowanej Ośrodkiem „Rybaczówka” wraz z 

wyposażeniem znajdującym się w budynku. 

 

W związku z czym przygotowano uchwałę o przyjęciu Statutu Domu Dziecka w 

Turawie, zgodnie z treścią którego będziemy prowadzić Dom Dziecka w Turawie przy ul. 

Opolskiej 56. 

 

Ponadto sprawach gospodarowania nieruchomościami w powyższym okresie Zarząd 

Powiatu  zawarł na okres  3 lat umowę dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą na dwa 

pomieszczenia  użytkowe, znajdujące się w  budynku   przy   ul. Ciepielowickiej 13 w 

Dąbrowie,  z  przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w zakresie stomatologii.    
 

 W sprawach finansowych w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego 

podejmował uchwały w sprawach: 

 

1. zwiększenia budżetu powiatu o kwotę 4.000 zł z tytułu dotacji z Gminy Murów na pokrycie 

kosztów dokumentacji projektowej - na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1330 Chudoba 

– Zagwiździe, odcinek w miejscowości Stare Budkowice” 

 

2. zmniejszenia budżetu powiatu o kwotę 218.881 zł, w tym z tytułów: 

 

– 8 026 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu niewykonalnych środków w 

ramach oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, uszkodzonych w wyniku 

powodzi, przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

– 44 999 zł – dotacja otrzymana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych na podstawie aneksu do umowy zawartej z Wojewodą Opolskim, w 

związku z obniżeniem wysokości całkowitych kosztów kwalifikowanych 

– 165 856 zł – z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie podpisanych aneksów 

do umów. 

 

3. Ponadto Zarząd Powiatu dokonywał przeniesień planowanych wydatków w kwocie ogółem 

22 700 zł w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 

 

4. Również Uchwałą ZPO rozłożona została na raty należność w kwocie 10.840,30 zł z tytułu 

najmu mieszkania. 

 

W związku ze zgłoszonym na poprzedniej sesji zagrożeniem bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 454 Opole – Namysłów z drogą powiatową Nr 1702 

Czarnowąsy – Brynica oraz drogą gminną w miejscowości Czarnowąsy, Zarząd wystosował 

pismo do Zarządu Województwa w tej sprawie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


