
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 143 

z dnia 17 września 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał dotyczących: 

1. wydania opinii nt. przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze województwa opolskiego, 

2. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 2295 O o nazwie  

ul. Sienkiewicza w Wołczynie,  

3. zmian budżetu w związku ze zmiana kwot dotacji w 2018 r, 

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

5. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2018 r, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r. 

 

Zarząd Powiat zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 17.09.2018 r.  

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 6 uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

2. uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, 

3. zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia        

28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025. 

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

5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r.  

6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Zarząd Powiatu podpisał aneks Nr 2/2018 zawarty w dniu 17.09.2018 r. do 

Porozumienia zawartego w dniu 08.10.2010 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Powiatem 

Namysłowskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie wychowanki 

umieszczonej w rodzinie zastępczej niezawodowej. 

 

Zarząd Powiatu przyjął:  

1. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Namysłowskiego za 

lata 2015-2017. 

2. Informacje o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2018/2019 oraz informacja o projektach realizowanych przez placówki oświatowe  

w roku szkolnym 2017/2018. 

3. Informacje na temat przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2018/2019. 

4. Zawiadomienie Gminy Pokój o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 

przebudowie budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce w m. Fałkowice.  

5. Informacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartał 2018 r. 

 



Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił wniosek Gminy Pokój o uzgodnieniu projektu 

decyzji dla inwestycji polegającej na przebudowie z nadbudową budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na działce w m. Domaradz.  

 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody dla mieszkańca wsi Idzikowice użytkowania części 

pasa drogowego na działce nr 66/2 w w/w miejscowości. 

 

Zarząd Powiatu poruszył temat dotyczący komunikacji autobusowej na terenie Powiatu 

Namysłowskiego oraz dowozu młodzieży do szkół średnich.  
 

 


