
Zarząd Powiatu Namysłowskiego Nr 126 

z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

 

W dniu 17 kwietnia 2014 r. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 

1. Ustną informacją Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2014 r., 

2. Oceną stanu sanitarnego powiatu namysłowskiego za rok 2014, 

3. Sprawozdaniem z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu 

namysłowskiego w roku 2013, 

4. Oceną zasobów pomocy społecznej, 

5. Informacją z działalności Wydziału Dróg za rok 2013. Podsumowanie akcji 

zimowej w sezonie 2013/2014, 

6. Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Namysłowie za 2013 r., 

7. Informacją w zakresie wsparcia finansowego sportu i kultury na terenie 

Powiatu Namysłowskiego za rok 2013, 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził propozycję rozdysponowania zasiłków pieniężnych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 17.04.2014 r. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez pana Waldemara Miksę 

programem „dzieci dwujęzycznych”. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował 7 projekty uchwał Rady Powiatu, które dotyczyły: 

− zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 

marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

− udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Przeczowie, 

− likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Namysłowie 

wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

− zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku, 



− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku, 

− udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bąkowicach  

w 2014 roku, 

− udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowicach  

w 2014 roku. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków: 

− o wyrażenie zgody na sprzedaż środka trwałego w drodze przetargu (urządzenie 

drukujące), 

− mieszkanki Namysłowa o przesunięcie, o 2 miesiące, terminu zawarcia aktu 

notarialnego na kupno działki nr 1279/37 w Namysłowie, motywując to wydłużającą się 

procedurą otrzymania kredytu, 

− o przekazanie pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych na rzecz I 

Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, zakupionych w ramach realizacji projektu 

pn. „Dobry start”, 

− o przekazanie pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych na rzecz II 

Liceum Ogólnokształcącego przy ZSR w Namysłowie, zakupionych w ramach 

realizacji projektu pn. „Dobry start”, 

− dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie o zwiększenie planu dochodów  

i wydatków na realizację projektu pn. „POKlucz do biznesu II”, 

− dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej o utworzenie planu 

wydatków na zakup pralnico – wirówki, 

− Skarbnika Powiatu o ujęcie w budżecie dotacji z Gminy w kwocie 10 tys. zł na budowę 

chodnika w Smogorzowie, 

− naczelnika Wydziału Dróg o ustalenie planu wydatków na przebudowę drogi 

powiatowej relacji Świerczów – Bielice, 

− naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o ustalenie planu wydatków na zasiłki 

zdrowotne dla nauczycieli, stypendia naukowe, dokształcanie nauczycieli zatrudnionych 

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie oraz o korektę dotacji dla 

niepublicznych placówek, 

− dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o ustalenie wydatków na realizację 

porozumienia z powiatem oleśnickim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej, 



− Skarbnika Powiatu o ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla parafii 

w Przeczowie, 

− naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu o zmianę 

zakresu przedmiotowego inwestycji realizowanej w I Liceum Ogólnokształcącym w 

Namysłowie, 

− Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowicach oraz w Bąkowicach na zakup torby 

medycznej.  

 

 

W sprawach różnych Zarząd podjął dyskusję na temat regulowania przepustów na 

drodze w miejscowości Bukowie oraz utworzenia rady seniorów. 

 

 


