
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 145 

z dnia 19.09.2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  7 uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

b) zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2022 roku, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku, 

d) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, 

e) zmiany uchwały, 

f) nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie 

wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego 

na lata 2019-2022, 

g) udzielenia pożyczki krótkoterminowej. 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 19.09.2022 r. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zaopiniował 9 projektów uchwał Rady Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie: 

a) uchylenia uchwały nr XVIII/185/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

25 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd Komendzie 

Głównej Ochotniczej Hufców Pracy w warszawie na czas nieokreślony części 

nieruchomości zabudowanej położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3B, 

b) zmiany uchwały nr XLII/309/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 

zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie 

zaocznej, 

c) zmiany uchwały nr XXXXVII/264/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie 

regulaminu wynagrodzenia nauczycieli określającej wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  

d) udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na Ukrainie, 

e) zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2029, 

f) zmiany uchwały nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów i dochodów w 2022 roku, 

h) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia w sprawie skreślenia z ewidencji środków trwałych zużytego sprzętu  oraz odebrania 

sprzętu medycznego przekazanego umową użyczenia i postanowił rozpocząć procedurę zdjęcia 

z ewidencji środków trwałych. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął:  

− informację o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 oraz 

projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022, 

− informację na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 

2022/2023. 



  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Namysłowie i wyraził zgodę na wydzierżawienie firmie PRO SILESIA  

z Opola nieruchomości lokalowych położonych na terenie szkoły.  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z  wydaną przez Wójta Gminy Wilków 

decyzją, zezwalającą Zarządowi Powiatu na wycięcie z pasa drogowego drogi powiatowej  

nr 11118 O drzewa gatunku Topola w m. Bukowie.  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem mieszkanki Jagiennej  

w sprawie udrożnienia przepustu znajdującego się w miejscowości Jagienna i podjął decyzję  

o przeprowadzaniu wizji w terenie celem stwierdzenia przyczyny zastoju wody w rowie. Jeśli 

przyczyną okaże się niedrożny przepust, zostanie skierowane pismo do właściciela 

przylegającej działki o udrożnienie przepustu.  

 

  

Sporządziła: Marta Adamiec 


