
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 130 

z dnia 25 kwietnia 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał dotyczących: 

1. wydania opinii nt. przebiegu dróg wojewódzkich nr 406,407,411,454 oraz 489 (nowy 

numer), 

2. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2017 rok, 

3. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku, 

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

odrębnymi ustawami na 2018 rok, 

5. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do 

składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania 

projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO 

WO) oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

6. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Namysłowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji 

i rozliczania projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020 (RPO WO) oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.1 Dostęp do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 25.04.2018 rok. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na montaż anteny telewizyjnej na dachu budynku przy  

ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrz Namysłowa o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Kamienna i miasta Namysłów.  

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu o przesunięcie przyznanych środków 

finansowych na współfinansowanie III Powiatowych Igrzysk Szkół Wiejskich w lekkiej 

atletyce Powiatu Namysłowskiego oraz VII Memoiał Iwony i Jana Zelińskich – Cross dzieci  

i młodzieży w biegach.  

 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli I Liceum 

Ogólnokształcącego.  



 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Firmy VINI – BUS Usługi Transportowe  

o uzgodnienie zasad na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Namysłów.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminy Pokój zatwierdzającym podział działek  

w miejscowości Fałkowice. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trzech odcinków kablowej sieci 

elektroenergetycznej SN 15 kV, przebudowa napowietrznej linii SN i nN, budowa 

kontenerowej stacji transformatorowej i demontaż napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 

15 kV.  

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje nt. realizacji projektów unijnych. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dotyczącym postulatów do procesów zarządzania 

rozwojem Powiatu Namysłowskiego z perspektywą do 2030 r.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 

w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczącą prac nad zmianą w trwałym zarządzie OHP.  

Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczące wyznaczenia Pana Adriana Stopy do 

reprezentowania w sprawach merytorycznych w ramach projektu e-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego.  

 


