
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie podjętych: 

 

I.  na XXXIII sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku: 

 

- Nr XXXIII/206/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2022 - 

wysłano do Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Opolu oraz redakcji Dziennika 

Urzędowego Województwa Opolskiego, przekazano Skarbnikowi do dalszej 

realizacji, 

 

- Nr XXXIII/207/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Oleskiego na lata 2022-2032 - wysłano do Regionalnej  Izby Obrachunkowej w 

Opolu, przekazano Skarbnikowi do dalszej realizacji, 

 

- Nr XXXIII/208/2021 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego - 

wysłano do Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Opolu oraz redakcji Dziennika 

Urzędowego Województwa Opolskiego, przekazano Skarbnikowi do dalszej 

realizacji, 

 

- Nr XXXIII/209/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr 

XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Oleskiego - wysłano do Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Opolu, przekazano Skarbnikowi do dalszej realizacji, 

 

- Nr XXXIII/210/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku 

złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie 

kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość - wysłano do 

Wojewody Opolskiego oraz Sołtys Wsi Przedmość, przekazano Wydziałowi 

Organizacyjnemu do dalszej realizacji, 

 

- Nr XXXIII/211/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku 

złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 

1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika 

przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 

(od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa - wysłano do Wojewody Opolskiego 



oraz Pani Wiesławie Boreckiej, przekazano Wydziałowi Organizacyjnemu do dalszej 

realizacji, 

 

- Nr XXXIII/212/2021 w sprawie  przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Powiatu 

Oleskiego na lata 2021-2025” - wysłano do Wojewody Opolskiego, przekazano 

Wydziałowi Promocji i Rozwoju Gospodarczego do dalszej realizacji, 

 

- Nr XXXIII/213/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w 

Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków 

finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z dniem 

podjęcia Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego - wysłano do Wojewody 

Opolskiego oraz Opolskiego Oddziału PFRON, przekazano Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Oleśnie i Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oleśnie do dalszej 

realizacji, 

 

- Nr XXXIII/214/2021 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i 

zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 

Oleskiego w 2022 roku - wysłano do Wojewody Opolskiego oraz Opolskiego 

Oddziału PFRON, przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie i 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oleśnie do dalszej realizacji, 

 

- Nr XXXIII/215/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - 

wysłano do Wojewody Opolskiego oraz redakcji Dziennika Urzędowego 

Województwa Opolskiego, przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w 

Oleśnie do dalszej realizacji, 

 

- Nr XXXIII/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 

trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym 

odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem - wysłano do Wojewody 

Opolskiego, przekazano Zespołowi Szkół Zawodowych w Oleśnie i Wydziałowi 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem do dalszej realizacji, 

 



 

- Nr XXXIII/217/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 

trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym 

odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem - wysłano do Wojewody 

Opolskiego, przekazano Zespołowi Szkół w Dobrodzieniu i Wydziałowi Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem do dalszej realizacji, 

 

II. na XXXIV nadzwyczajnej  sesji w dniu 20 stycznia 2022 roku: 

 

- Nr XXXIV/218/2022 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego 

,,Samorządy Ziemi Oleskiej” - wysłano do Wojewody Opolskiego, przekazano 

Urzędowi Miejskiemu w Oleśnie oraz Wydziałowi Promocji i Rozwoju Gospodarczego 

do dalszej realizacji, 

 

- Nr XXXIV/219/2022 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku 

Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” - wysłano do Wojewody 

Opolskiego, przekazano Urzędowi Miejskiemu w Oleśnie oraz Wydziałowi Promocji i 

Rozwoju Gospodarczego do dalszej realizacji. 

 

 

 

 


