INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
za okres od 5 września 2009 r. do 27 września 2009 r.

W sprawach finansowych w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu podjął uchwałę
zwiększającą budżet o kwotę 36.500 zł ogółem, w tym;
- 31.500 zł z tytułu 2 dotacji celowych na mocy umów zawartych z Gminą Murów w
sprawie wspólnego finansowania realizacji prac remontowych na drogach powiatowych, w
tym 26.500 zł na remont chodnika w Starych Budkowicach i 5.000 zł na remont chodnika w
Murowie,
- 5.000 zł z tytułu dotacji celowej na zwiększenie wydatków na działalność PINB.
W ślad za powyższą uchwałą oraz uchwałą Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3
września 2009 r. podęto również uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym
budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. w celu dostosowania planów finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu do zmian wynikających z powyższych uchwał.
W dniach od 3 do 6 września br. przebywała u nas 17-sto osobowa grupa z powiatu
partnerskiego Dolina, którą zapoznano w ramach I-szego etapu realizacji projektu
„Partnerstwo we wspólnej Europie – dobre praktyki” z naszymi doświadczeniami z zakresu
sytuacji kryzysowych. Grupa gości odwiedziła m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Opolu.
W czasie wizji w terenie zaprezentowano obiekty zabezpieczające tereny przed powodzią
oraz Straży Pożarnej w Niemodlinie. Zaproszeni goście uczestniczyli również w IX.
Dożynkach Powiatu Opolskiego „Tułowice 2009”, w czasie których oprócz zapoznania się z
naszymi tradycjami, mogli zapoznać się z formą imprezy masowej oraz zabezpieczeniem
bezpieczeństwa uczestników.
W ramach realizacji II. etapu projektu w dniach od 7 do 11 września br.
przebywaliśmy na Ukrainie celem wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych w tym środków przedakcesyjnych na rozwój infrastruktury oraz związanych z
ochroną środowiska.
III. etap projektu realizowany będzie w dniach od 5 do 8 października br. ponownie w
Opolu. Tematem tego bloku będą sprawy dot. oświaty. Pracownicy starostwa i jednostek
oświatowych zapoznają gości z Ukrainy ze sposobami zarządzania oświatą oraz
prowadzeniem placówek oświatowych.
W zakresie zadań oświatowych w dniu 10 września br. odbyła się narada z
dyrektorami placówek oświatowych (szkół i poradni). Na spotkaniu omówiono sprawy
związane z organizacją pracy i funkcjonowaniem placówek oświatowych w roku szkolnym
2009/2010.
Ponadto Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23.09.2009 r. zatwierdził aneksy do
projektów organizacyjnych na obecny rok szkolny.

