
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 127 

z dnia 19 marca 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały dotyczące: 

1. zmian budżetu w związku ze zmiana kwot dotacji w 2018 r. 

2. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2018 r., zmiany planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi 

ustawami na 2018 rok.  

 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 19.03.2018 rok. 

 

Zarząd Powiatu przyjął: 

1. Sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka i Filii  

w Namysłowie za rok 2017. 

2. Ocenę stanu sanitarnego powiatu namysłowskiego za rok 2017. 

3. Roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacjo – terapeutycznej oraz wykorzystania 

środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie za rok 2017. 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań 

powiatu w zakresie pieczy zastępczej.  

5. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

za rok 2017 w zakresie pomocy społecznej. 

6. Informacje o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Namysłowskim za 2017 r.   

7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017. 

8. Informacje bieżącą na temat realizacji projektów unijnych.  

9. Informacje na temat rozliczenia dotacji udzielanych na prace remontowe, budowlane oraz 

konserwatorskie przy zabytkach w roku 2017. 

 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 11 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018. dla Powiatu 

Namysłowskiego, 

2. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy partnerskiej nr 5 na rzecz realizacji 

Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego 

Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r., 

3. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach 

Małych, 

4. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie, 

5. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach, 

6. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Ligocie Książęcej, 

7. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Marii Panny w Kowalowicach. 



8. skargi na niewłaściwe zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w powiecie namysłowskim, 

9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój, 

10. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2018 r. 

11. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie Nr 1/2018/RZ zawarte pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim a Miastem Opole w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

spokrewnionej oraz ustalania warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę  

i wychowanie.  

 

  Zarząd Powiatu podjął decyzje o złożeniu wniosku o dofinansowanie utworzenia Domu 

Dziennego Pobytu w ramach rządowego programu „SENIOR+”.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z koncepcją budowy boiska przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Namysłowie.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z koncepcją modernizacji szpitala w Namysłowie i wróci 

do tematu na następnym posiedzeniu. 

 

Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego z dnia 19 lutego 

2018 r. na uchwałę nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 

2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego.  

 

 


