
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 117 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał w sprawie: 

1. zmiany uchwały w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie 

zastępczej zawodowej lub niezawodowej, 

2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze umowy, nieruchomości Skarbu 

Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Opolu, 

3. zmiany uchwały nr 79/289/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2016-2019, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku, 

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

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 18.12.2017 rok. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. opłat i kosztów za usunięcie przechowywanie pojazdów w 2018 roku, 

2. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego, 

3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu, 

4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku, 

5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

7. zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi 

finansowanych w 2017 roku, 

8. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Zespołu Szkół Mechanicznych na wynajem 

pomieszczenia znajdującego się w budynku tzw. warsztatów szkolnych. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Pokój o przeczyszczenie przepustu 

wzdłuż drogi powiatowej w Zawiści i podjął decyzje, że do końca kwietnia przyszłego roku, 

przy dobrych warunkach atmosferycznych wnioskowany przepust zostanie wyczyszczony. 

 

Zarząd Powiatu ustalił ceny wykupu drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew przy 

drogach powiatowych w 2018 rok. 

 



Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” 

w Namysłowie o przesunięcie środków finansowych PFRON w planie finansowym na  

2017 rok. 

 

Zarząd Powiatu podpisał Nr 1/2017/POW zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim,  

a Powiatem Opolskim w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej 

oraz określenia warunków jej pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę i wychowanie. 

 

Zarząd Powiatu podpisał Nr 2/2017/POW zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim  

a Powiatem Opolskim w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej 

oraz określenia warunków jej pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę i wychowanie. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej o wyrażenie 

zgody na przedłużenie umów na dzierżawę powierzchni reklamowej na terenie działki 46/2. 

 

Zarząd Powiatu podpisał oświadczenie i zobowiązanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, Oddział Terenowy w Opolu w celu nieodpłatnego przekazania, w drodze umowy, 

na rzecz Powiatu Namysłowskiego prawa własności nieruchomości (działka nr 29/1 o pow. 

0,2000 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kamienna) 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 

w Wydziale Dróg Powiatowych. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu odnośnie opinii poszczególnych Komisji na temat 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2025 i budżetu 

powiatu na 2018 rok. 

 

Zarząd Powiatu przekazał ujawnione w toku realizacji inwestycji „Ochrona, promocja  

i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – 

część północna” fragmentu muru zabytkowego przy ul. Staszica 8, o wartości 37 227,00 zł. na 

rzecz trwałego zarządcy – Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie w ramach decyzji 

ustanawiającej trwały zarząd nr RG.VIII-/7224/5/98 z 16.06.1998 r.  

 


