
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 148 

z dnia 17 października 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał dotyczących: 

1. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych oraz pozostałych środków 

trwałych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na czas nieokreślony 

(wyposażenie sal operacyjnych), 

2. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych oraz pozostałych środków 

trwałych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na czas nieokreślony, 

3. zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „PROMYK”  

w Kamiennej, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku, 

5. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2018 roku. 

 

Zarząd Powiat zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 17.10.2018 r.  

 

Zarząd Powiatu przyjął:  

1. informacje Dyrektor DPS „PROMYK” w Kamiennej dotycząca dzierżawy powierzchni 

reklamowej, 

2. informacje na temat realizacji projektów unijnych, 

3. informacje Regionalnej Izby Obrachunkowej nt opinii o informacji dot. przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował poniższe projekty uchwał dotyczące: 

1. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2018 r., 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku, 

3. zmian w budżecie w związku z zmianą planu wydatków w 2018 r., 

4. nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Stowarzyszenia Akademia Piłkarska  

„AP NAMYSŁÓW” o redukcję kosztów najmu sali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych  

w Namysłowie. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Firmy Wielobranżowej „Bartosz Dorociak” 

o wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków autobusowych znajdujących się przy 

drogach powiatowych. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Gminy Pokój o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Pokój o ujęcie w budżecie powiatu na 

2019 rok zadań z zakresu remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Pokój.  

 



 Zarząd Powiatu w dniu 17.10.2018 r. podpisał dwa porozumienia Nr 3/2018 i 4/2018  

z Powiatem Kępińskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

ustalenia warunków jej pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie.  

 

 


