
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od  31 marca 2011 r. do 27 kwietnia 2011 r. 

 

W okresie międzysesyjnym w sprawach finansowych Zarząd Powiatu podjął uchwały w 

dotyczące: 

- przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między 

jednostkami organizacyjnymi powiatu, 

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 19 zł wynikającą z korekty 

planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach środków „Narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych 2008-2011.” 

- dokonywane były również zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego oraz w planach 

finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w ślad za zmianami budżetu wynikającymi z uchwał 

Zarządu i Rady Powiatu Opolskiego. 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował również uchwałę w sprawie zmian w 

wieloletniej prognozie finansowej w celu uaktualnienia wysokości planowanych dochodów i 

wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych podana zostanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej „Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego.” 

 

 

W  sprawach gospodarowania nieruchomościami okresie objętym niniejszą informacją Powiat 

Opolski nabył w drodze decyzji Wojewody Opolskiego  z mocy prawa  nieruchomość stanowiącą 
dotychczas własność osoby fizycznej, zajętą pod drogę publiczną o  powierzchni 0,0496 ha, położoną 
w obrębie  Chrząstowice. 

Powiat nabył również w  drodze decyzji  Starosty Opolskiego zatwierdzającej  projekt budowlany dla 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu na realizację  inwestycji drogowej obejmującej budowę 
chodnika  wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Wrzoski - Chróścina, 

nieruchomości stanowiące dotychczas własność osób fizycznych obejmujące dwie działki o łącznej 

pow. 0,0068ha,  położone w obrębie Wrzoski gmina Dąbrowa. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego  podjął uchwały  w sprawie: 

• przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w 

Niemodlinie przy ul. Zamkowej, zabudowanej budynkiem w przeszłości wykorzystywanym 

na cele usługowe  oraz  budynkiem  nieczynnej stacji  transformatorowej,  ozn.  nr  dz. 836/9 

z karty mapy 11 o  pow. 0,4770 ha – z ceną 145.000 zł, 
• rozwiązania umowy dzierżawy z Caritas Diecezji Opolskiej,  na pomieszczenia  użytkowe o 

łącznej pow. 79,70  m
2 

,  znajdujące się  w budynku przy ulicy Częstochowskiej 31 w 

Ozimku, 
• wyrażenia zgody dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie na oddanie w najem lokalu 

mieszkalnego nr 1 o pow. 41,80m
2
, znajdującego się w budynku przy ul. Zamkowej 8 A  w 

Prószkowie i na zawarcie na czas trwania stosunku pracy umowy na oddanie w najem 

opisanego wyżej lokalu mieszkalnego  z   pracownikiem DPS , 

• wyrażenia zgody dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie na  oddanie w  użyczenie na czas 

nieoznaczony pomieszczenia użytkowego - pokoju biurowego  nr 8 o pow.  28,80 m
2 

, 

znajdującego się w budynku głównym DPS przy ul. Zamkowej 8  na rzecz  stowarzyszenia pn. „Z 

uśmiechem dla uśmiechu - Stowarzyszenie Prószków”, wpisanego do KRS: Rejestru 

Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych 

Zakładów Opieki  Zdrowotnej, 

•  wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Prószkowie na oddanie w najem na czas  nieoznaczony 

pomieszczenia mieszkalnego o pow. 36,00 m
2
, znajdującego się w budynku byłego internatu 

przy ul. Pomologia 2 w Prószkowie i na zawarcie umowy na oddanie w najem opisanego 

wyżej pomieszczenia  z  osobą fizyczną zamieszkującą to pomieszczenia, 



• wyznaczenia do dzierżawy 6 pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. 

Częstochowskiej 31 w Ozimku, z przeznaczeniem na : 

- świadczenie usług medycznych lub wykonywanie w nich usług innych niż medyczne  

niezwiązanych  ze świadczeniami zdrowotnymi (dwa  pomieszczenia o pow. 39,80 

m
2
), 

- świadczenie usług medycznych w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności 

lecznictwa szpitalnego w ramach umowy z NFZ (cztery pomieszczenia o  pow. 80,70 

m
2
). 

 

 W miesiącu kwietniu 2011 r. były prowadzone kolejne działania związane  z przejęciem  

przez Powiat Opolski  budynku „Rybaczówki” wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia w tym 

obiekcie Domu Dziecka w Turawie. W kwietniu br. nastąpiło uprawomocnienie się decyzji związanej 

z wygaszeniem przez Ministra Skarbu Państwa trwałego zarządu przysługującego dotychczas 

Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa położonej w 

Turawie.  

Wobec powyższego zgodnie z zaleceniem Zarządu Powiatu Dyrektor Domu Dziecka  w 

Turawie: 

- złożył wniosek do Wojewody Opolskiego o przekazanie  majątku ruchomego wraz z 

wyposażeniem  znajdującym się w obiekcie  „Rybaczówki” oraz 

- wniosek  do Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Opolskiego  o przekazanie 

nieruchomości w użyczenie,  na cele prowadzenia  Domu Dziecka w Turawie, 

- zaakceptowano koncepcję  urządzenia w obiekcie „Rybaczówka”  Domu Dziecka. 

 

W związku z podpisaniem w dniu 27.04.2011 r. protokołu przekazania nieodpłatnie mienia 

ruchomego prowadzone będą czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac 

remontowych  lub  zgłoszenia zmiany  sposobu  użytkowania oraz działania mające na celu uzyskanie 

z Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zezwolenia na prowadzenie w 

obiekcie „Rybaczówka” Domu Dziecka.  

Nabycie na własność Powiatu Opolskiego przedmiotowej nieruchomości może nastąpić 
dopiero wtedy, gdy mienie  będzie służyło wykonywaniu zadań powiatu. 

Organem właściwym  do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wojewoda Opolski.  

 

  
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu w ramach zakończonej w dniu 21 marca 2011 r. 

kontroli, pismem z dnia 6 kwietnia 2011 r. przekazała wystąpienie pokontrolne oceniając pozytywnie 

realizację zadań objętych kontrolą, odstępując jednocześnie od formułowania wniosków 

pokontrolnych. Zakres kontroli obejmował zadania dot. powiązania budżetu Powiatu Opolskiego z 

budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku. 

 

 

Informujemy, że gminy: Popielów, Murów, Tułowice, Ozimek, Dąbrowa i Niemodlin 

przedłożyły Zarządowi Powiatu Opolskiego sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami. 

Natomiast gminy: Chrząstowice oraz Turawa wraz ze sprawozdaniem z realizacji Planu 

Gospodarki Odpadami przedłożyły raport z wykonania programu Ochrony Środowiska. 

 

 

Jak informowaliśmy wcześniej w dniu 27 stycznia br. Złoty Gołąb – symbol pokoju i praw 

człowieka przyfrunął do powiatu opolskiego. Gołąb przypominający o poszanowaniu godności i 

sprawiedliwości był gościem powiatu opolskiego. Odwiedził wszystkie szkoły powiatu, zaczynając od 

Zespołu Szkół w Niemodlinie. Dnia 8 kwietnia br. został przekazany do powiatu przemyskiego. 

 

 

Uchwała Nr V/42/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utrzymania 

nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A-4 została przesłana do Ministerstwa Infrastruktury oraz 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 


