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W dniu 30 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały, jedna z nich dotyczyła 

udzielenia Pełnomocnictwa Panu Henrykowi Tomiczek – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie związanego z realizacją 

projektu Leonardo da Vinci konkurs 2013, tytuł „Dobra praktyka przepustką do lepszej 

przyszłości”. Druga uchwała dotyczyła zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem 

rezerwy ogólnej i celowej w 2013 r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku Burmistrza Namysłowa  

o uzgodnienie (zaopiniowanie) projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 30.01.2013 r. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenia z dotacji przekazanych przez Powiat 

Namysłowski w 2012 r. dla: 

− Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach na zadanie związane z zakresu 

pomocy społecznej, 

− Gminy Wilków na zadanie z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności na utrzymanie 

urządzeń wodnych w zakresie ochrony przed powodzią i podtopieniami,  

− Gminy Świerczów na zadanie z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności na 

utrzymanie urządzeń wodnych w zakresie ochrony przed powodzią i podtopieniami, 

− Gminy Namysłów na zadanie związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej, 

− szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Namysłowskiego, 

− innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci  

w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzin zastępczych, 

− Powiatu Kluczborskiego w związku z prowadzeniem zadań z zakresu Doskonalenia 

Zawodowego Nauczycieli, 



− Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” w związku z prowadzeniem Warsztatów 

Terapii Zajęciowej, 

− Towarzystwa Społecznych Działań na rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM  

W PRZYSZŁOŚĆ” na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

− Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Smogorzowie na prace 

budowlane przy kościele parafialnym w Smogorzowie, 

− Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. 

Marcina w Strzelcach na prace konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. św. Katarzyny 

w Gręboszowie oraz w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  

i Św. Marcina w Strzelcach, 

− Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, 

− Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie na pełnienie służb ponadnormatywnych, 

− Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego, 

− Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na prowadzenie działań z zakresu edukacji 

ekologicznej. 

 


