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 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 3 projekty uchwał Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

1. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2022 r. dla Powiatu Namysłowskiego,  

2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na 

lata 2016 -2023”, 

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

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  5 uchwał w sprawie: 

1. wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego 

na lata 2023-2025, 

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

3. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku, 

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

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 19.12.2022 r. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z ofertą Firmy FAGUS na wykonanie 

przeglądu drzew rosnących przy drogach powiatu namysłowskiego. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Zarządu Osiedla Majowego  

w Namysłowie w sprawie remontu chodnika w obrębie ul. Łączańskiej i podjął decyzję  

o zleceniu wykonania remontu chodnika przylegającego do działki nr 1250 na wysokości 

sklepów do końca II kwartału 2023 roku.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem mieszkańca Wsi 

Domaradzka Kuźnia w sprawie remontu drogi powiatowej znajdującej się przy posesji 

wnioskodawcy. Zarząd Powiatu podjął decyzję o usunięciu ubytków na drodze po okresie 

zimowym.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych  w sprawie wynajmu sali gimnastycznej dla LZS Łączany oraz sali 

dydaktycznej dla Towarzystwa Oświatowo – Naukowego „INTER – WIEDZA” Sp. z o.o. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się zawiadomieniem Wójta Gminy Wilków 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wilków. Zarząd  Powiatu wniósł uwagi do działek nr 945/5 i 945/6, obręb 

Wilków w wyniku czego złożył stosowny wniosek do Wójta Gminy Wilków.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się zawiadomieniem Gminy Namysłów  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Namysłów i nie wniósł uwag.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. i wyraził zgodę na skreślenie z ewidencji wyeksploatowanego środka 

trwałego (urządzenia do przeprowadzenia zabiegu defibrylacji serca).  



Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację o wynikach opinii komisji stałych  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 

2022-2038 oraz projektu budżetu na 2023 rok. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycje nagród Starosty Namysłowskiego 

dla dyrektorów placówek oświatowych. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego nie przychylił się do wniosku Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i nie wyraził zgody na umorzenie pożyczek udzielonych Szpitalowi 

przez Powiat Namysłowski w 2022 roku.  

  W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku 

Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie o przesunięcie środków 

finansowych Powiatu w planie finansowym na rok 2022 oraz podpisał aneks w sprawie zmiany 

planu finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowych w Namysłowie. 

  Ponadto Zarząd Powiatu Namysłowskiego podpisał trzy porozumienia z Powiatem 

Wrocławskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej spokrewnionej oraz dwa 

porozumienia z Powiatem Brzeskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej 

niezawodowej.  
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