
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 154 

z dnia 21.11.2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 6 uchwał w sprawie: 

1. powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 roku w miejscowości Pokój, 

ul. Sienkiewicza 8, 

2. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego, 

3. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszaniem rezerwy ogólnej i celowej w 2022 roku,  

5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023”, 

2. ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu w 2023 roku, 

3. planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2023 rok, 

4. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku. 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 21.11.2022 r. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. za III kwartał 2022 roku. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację z działalności Wydziału Dróg  

za I-III kwartał 2022 roku. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wydaną przez Burmistrza Namysłowa 

decyzją zezwalającą Zarządowi Powiatu na  usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku Lipa,  

dz. nr  271, obręb Ligotka. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Burmistrza Bierutowa  

w sprawie przywrócenia pól widoczności na skrzyżowaniu drogi DP 1119 O z drogami  

w kierunku Gorzesławia i Bukowia i podjął decyzję o dokonaniu wizji w terenie, celem 

wytypowania zakrzaczeń utrudniających odpowiednią widoczność i zlecenie ich do usunięcia 

firmie zewnętrznej. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Wójta Gminy Domaszowice 

w sprawie budowy chodnika przy ulicy Kolejowej w Domaszowicach i postanowił 

poinformować wnioskodawcę o  nie planowanej w 2023 roku realizacji inwestycji związanej  

z budową w/w chodnika.  



 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w sprawie przesłania planu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. Zarząd Powiatu postanowił poinformować wnioskodawcę, że w/w plan 

niezwłocznie zostanie przesłany po rozstrzygnięciu przetargu  i podpisaniu umowy na zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął plan pracy Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

na 2023 rok.  

W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego podpisał porozumienie  

z Powiatem Limanowskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz ustalenia warunków pobytu  

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wyraził 

zgodę na przekazanie na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie dwóch szaf  

o numerach VIA16/158 i VIA/157.  

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


