
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 97 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały w sprawie: 

1. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 

2. wykazu nieruchomości – kompleksu budynków użytkowych położonych w Namysłowie 

przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas 

nieokreślony, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2017 r., 

4. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2017 rok 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził biorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 26.06.2017 r. 

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 12 projektów uchwał Rady Powiatu  

w sprawie: 

1. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON 

przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej 

w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Namysłowie, 

3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Namysłowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Namysłowie, o której mowa w art. 18 

ust 1 pkt 2 lit f ustawy – Prawo oświatowe, 

4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Namysłowie w Szkolę Specjalną 

Przyspasabiającą do Pracy w Namysłowie, o której mowa w art. 18. Ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy 

– Prawo oświatowe, 

5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1  

w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Namysłowie, 

6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  

w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Namysłowie, 

7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 

4 w Namysłowie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia w Namysłowie, 

8. założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3c, 

9. zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2017-2025, 

10. zmiany uchwały Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, 

11. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2017 roku, 

12. zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

 



Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na 

terenie Województwa Opolskiego, Powiat Namysłowski w roku 2016. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Namysłowa  dot. zmian miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów i pozytywnie go zaopiniował. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Namysłowa dot. zmian Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów i pozytywnie 

go zaopiniował. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Marszałka Województwa Opolskiego  

dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego  

i pozytywnie go zaopiniował. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej 

dot. podpisania umowy dzierżawy powierzchni reklamowej. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Pokój i pozytywnie uzgodnił projekt 

decyzji dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w miejscowości Domaradz. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Wilków i pozytywnie uzgodnił projekt 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na 

budowie, przebudowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej 15 kV obręb Pszeniczna  

 

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie Nr 01/2017/RZ zawarte pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim, a Powiatem Głubczyckim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę  

i wychowanie. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził projekt umowy dzierżawy ze 

Stowarzyszeniem Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM  

W PRZYSZŁOŚĆ” (nieruchomości zabudowane budynkami szkoły z internatem przy  

ul. Piastowskiej 8 w Namysłowie i nieruchomość zabudowana budynkami sali gimnastycznej 

przy ul. Dubois 19). 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczące aktualnie 

realizowanych projektów dofinansowywanych ze środków UE. 

 


