
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 84 
z dnia 20 maja 2013 r. 

 
W dniu 20 maja 2013 r. . Zarząd Powiatu podjął 9 uchwał, które dotyczyły: 

1. zmiany uchwały nr 83/366/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 15 maja 2013r o ogłoszeniu konkursu w celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 

2. rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Zespołowi Szkół 

Mechanicznych (Pan P. Pankowski dzierżawił pomieszczenia przy Zespole Szkół 

Mechanicznych, za które nieuregulował należności i w związku z powyższym Sąd 

Rejonowy w Opolu wydał nakaz zapłaty, który został rozłożony na raty.) 

3. odroczenia płatności całości należności pieniężnej przypadającej Powiatowi 

Namysłowskiemu z tytułu zapłaty za pozyskane drewno (Pan A. Mazik zakupił od 

Powiatu Namysłowskiego drewno topolowe użytkowe i opałowe w ilości 156 sztuk 

pozyskanego z wycinki przy drogach powiatowych, a w dniu 7 maja br. zwrócił się  

z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności o 22 dni.)  

4. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do 

oddania w dzierżawę na okres do trzech lat (przedmiotem dzierżaw są dwa kompleksy 

nieruchomości rolnych: Kompleks dwóch działek o nr ewid. 437/317 i 437/319  

o łącznej pow. 18,1005 ha, k. m. 12, OP1U/00050357/2 - położonych w Namysłowie  

i kompleks dwóch działek o nr ewid. 944/2 i 945/3 o łącznej pow. 34,1585 ha, k. m. 2, 

OP1U/00058617/9 położonych w Wilkowie), 

5. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – pomieszczeń położonych 

w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na 

okres do trzech lat (Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych planuje wydzierżawić 

wolne pomieszczenia w placówce, a przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia 

spawalni, pomieszczenie hali warsztatowej i pomieszczenie biurowe), 

6. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2013 roku, 

7. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku, 

8. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, 

9. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2013 roku. 

 



Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 20.05.2013 r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu dotyczące: 

1. uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie, 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 r., 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r. 

4. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2012 rok., 

5. absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok. 

 

Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

używanie przez „LECH – KLUCZ – SERWIS” Łukasz Noculak, ul. Dworcowa 4,  

46-100 Namysłów, nazwy i herbu powiatu namysłowskiego na wyrobach produkowanych 

przez w/w firmę. 

 

Zarząd Powiatu przyjął: 

1. informację z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie 

za 2012 rok, 

2. ocenę stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego,  

3. informację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie 

namysłowskim za 2012 rok, 

4. informację dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych dotyczącą przedłużenia umowy 

najmu garażu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Namysłowie, 

5. informację Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Pana Krzysztofa Południaka  

o przesunięcie ogrodzenia do chodnika przy działce 126/5 przy ul. Kraszewskiego. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Namysłowskiego Centrum Zdrowia  

o skreślenie z ewidencji środków trwałych aparatu rtg – TUR ze względu na jego znaczne 

zużycie mechaniczne i elektryczne oraz aktualne uszkodzenia. 



 

Zarząd Powiatu poruszył temat płatnego parkingu przy Kościele pw. św. Piotra i Pawła  

w Namysłowie. 

 


