
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 16 kwietnia 2012 r. 

 
 

W dniu 16 kwietnia 2012 r. odbył się Zarząd wyjazdowy do MłodzieŜowego 

Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie celem zapoznania się z sytuacją bieŜącą. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje z działalności Wydziału Dróg Powiatowych za rok 

2011 r. wraz z podsumowaniem akcji zimowej w sezonie 2011/2012 oraz przyjął informacje 

dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 

2012 r. wraz z informacja bieŜącą jak równieŜ przyjął informacje dotyczącą oceny stanu 

sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2011. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok, sprawozdanie z realizacji 

zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu namysłowskiego w roku 2011 jak równieŜ 

przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2011 rok. 

 

Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał, które dotyczyły: 

− wydania opinii o pozbawieniu części dróg nr 1575D, 1576D, 1581D, 1584D 

połoŜonych na terenie Miasta Oława, kategorii dróg powiatowych, 

− zmian budŜetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 r., 

− zmian w budŜecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2012 r., 

− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, 

− odroczenia płatności całości naleŜności pienięŜnej przypadającej Powiatowi 

Namysłowskiemu z tytułu czynszu dzierŜawczego za I półrocze 2012 r. (dotyczy 

przesunięcia terminu płatności – na wniosek dzierŜawcy, I raty czynszu dzierŜawnego  

w kwocie 3.918,44 zł. z powodu poniesienia dodatkowych kosztów związanych  

z ponowna uprawą i zasiewami, spowodowanymi wymarznięciem ozimych zasiewów) 

 

 



Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie 5 projektów uchwał Rady Powiatu, które 

dotyczyły: 

− zmiany Uchwały Nr XVI/141/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 

2012 r. w sprawie wyraŜenia zgody na realizację w 2012 r. przez PCPR w Namysłowie 

projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1, 

Poddziałanie 7.1.2., 

− zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 

2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych przeznaczonych 

na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

− zmian budŜetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r., 

− zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r., 

− zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Prezesa Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej w Siemysłowie o pomoc finansową w zakupie samochodu poŜarniczego ze względu 

na brak środków jak równieŜ wstrzymał się z podjęciem decyzji, co do umieszczenia 

prefabrykowanego budynku gospodarczego na działce nr 844/11 naleŜącej do powiatu 

zgodnie z wnioskiem Urzędu Miejskiego w Namysłowie do momentu spotkania z 

przedstawicielem Urzędu Miejskiego i podjęcia wspólnej decyzji. 

 

Zarząd Powiatu podpisał cztery porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim a Powiatem Opolskim dotyczące umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo 

– wychowawczej i przychylił się do wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Namysłowie dotyczącego nieodpłatnego przekazania przełącznika sieciowego (switch) 

celem konieczności modernizacji sieci komputerowej w jednostce. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Firmy WINDPROJEKT o zakup części 

działki nr 944 połoŜonej w Gminie Wilków na cele związane z budową elektrowni 

wiatrowych i udzielił wsparcia finansowego dla Namysłowskiego Klubu Sportowego 

„START” w wysokości 3.000,00 zł. 

 



Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdania z wykorzystanych dotacji z otrzymanych  

z budŜetu powiatu namysłowskiego w 2011 roku złoŜone przez: 

a) Bank śywności w Opolu z wykonania zadania publicznego pt. „Wspieranie działań  

o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa Ŝywności osobom  

i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej”, 

b) Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie na bieŜącą 

działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

c) Gminę Lubsza w woj. opolskim na zadanie w zakresie usuwania skutków nawałnicy  

z gradobiciem, która miała miejsce we wrześniu 2011 r.. W ramach dotacji został 

wykonany remont dachu w miejscowości Kościerzyce na budynku stanowiącym 

współwłasność Gminy z osobami prywatnymi,  

d) Urząd Miejski w Namysłowie na zakup samochodu poŜarniczego dla jednostki 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Brzozowiec, 

e) Komendę Powiatową Policji w Namysłowie z środków przeznaczonych na słuŜby 

ponadnormatywne, 

f) Parafię Rzymsko – Katolicką w Przeczowie na prace remontowe w kościele filialnym 

p.w. KrzyŜa Świętego w Smarchowicach Śląskich, 

g) Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy „RAZEM  

W PRZYSZŁOŚĆ” na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i udzielanie  

w nim specjalistycznego poradnictwa.  

 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o przekazanie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie 

zakupionych w ramach realizacji projektu pn. Lepsza Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem II 

i zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek budŜetowych  

i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych 

na dzień 16.03.2012 r.. 

 

 

W sprawach róŜnych Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym  

w Namysłowie w dniu 22 marca br. i przyjął informacje Wicemarszałka Województwa 

Opolskiego dotyczącą kosztów funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Namysłowie. 

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotycząca ogłoszenia obszaru 



Województwa Opolskiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych 

genetycznie (GMO) i stwierdził, Ŝe nie widzi potrzeby podejmowania działań  

w tym celu.  

 


