
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 76 
z dnia  18 marca 2013 r. 

 

W dniu 18 marca 2013 r. Zarząd Powiatu przyjął informację na temat funkcjonowania 

lecznictwa otwartego w Powiecie Namysłowskim w roku 2012 oraz informację o realizacji 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków PFRON  

w Powiecie Namysłowskim za 2012 rok. 

 

Zarząd Powiatu przyjął n/w sprawozdania: 

− z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2012 rok, 

− sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2012 rok, 

− z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi za 2012 rok 

− sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

za 2012 rok, 

− sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  

z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za 2012 rok. 

 
Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał, które dotyczyły: 

− zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki oznaczonej nr 160/3 położonej 

w Barzynie na rzecz współwłaścicieli działki sąsiedniej – dz. nr 109/2 pana Rafała 

Wieczorka i pani Moniki Łyduch celem poprawy warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, 

− uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie, 

− zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 r., 

− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r., 

− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2013 rok. 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 18.03.2013 r.  

 

Zarząd Powiatu zaopiniował 5 uchwał Rady Powiatu, które dotyczą: 



− określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich 

realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

− udzielania pomocy finansowej  Samorządowi Województwa Opolskiego, 

− zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 

2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego,  

− zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku, 

− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku. 

 

Zarząd Powiatu Podpisał 3 porozumienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

nr 1/2013, 2/2013 i 3/2013 zawarte w dniu 18.03.2013 r. pomiędzy Powiatem Skierniewickim  

a Powiatem Namysłowskim dot. umieszczenia w Domu Dziecka w Strobowie małoletniego 

dziecka. 

 
 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dotyczącym zakupu kamizelek odblaskowych dla rowerzystów. 

 

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu do Marszałka 

Województwa Opolskiego o remont drogi wojewódzkiej Namysłów – Opole. 

 

 

 


