
Zarząd Powiatu Namysłowskiego Nr 123 

z dnia 17 marca 2014 r. 

 

W dniu 17 marca 2014 r. Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały, które dotyczyły: 

1. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 

Namysłowie, 

2. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane 

oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek 

oświatowych w roku 2014, 

3. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego 

położonego w Namysłowie, Rynek 16/7, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku, 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się:  

− z informacją dot. zadań edukacyjnych i organizacyjno – finansowych realizowanych w I 

Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie, 

− ze sprawozdaniem z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2013 r., 

− ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2013 

− ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej „Promyk” za rok 2013, 

− ze sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej i udzielanie w nim specjalistycznego poradnictwa” za 2013 rok, 

− z informacją o realizacji zadań ze środków PFRON w Powiecie Namysłowskim za  

2013 r., 

− ze sprawozdaniem z działalności PCPR za 2013 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej. 

− ze sprawozdaniem z działalności PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 

2013 r. 

− ze sprawozdaniem z działalności PCPR z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy 

zastępczej za 2013 r. 

− z informacja nt. funkcjonowania lecznictwa ambulatoryjnego w roku 2013. 

 



Zarząd Powiatu zapoznał się również z: 

− wnioskiem właścicieli nieruchomości o wykoszenie dróg osiedlowych oraz 

udostępnienie dojazdów do zakupionych od Starostwa Powiatowego działek, 

zlokalizowanych między ul. Fredry i Staromiejską, 

− wnioskiem firmy EKOWOD sp. z o. o. dotyczącym możliwości rozbudowy 

infrastruktury na osiedlu przy ul. Fredry, Leśmiana i Morsztyna w Namysłowie, 

− wnioskiem spółki NCZ S.A. o wykonanie remontu powierzchni podłogowych  

w głównym korytarzu Oddziału Wewnętrznego oraz Neonatologicznego. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 10 projektów uchwał Rady Powiatu, które 

dotyczyły: 

1. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego, 

2. przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – 

Olesno, 

3. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny i Św. Marcina w Strzelcach, 

4. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Pokoju, 

5. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Przeczowie, 

6. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 

7. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2014 roku, 

8. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku, 

9. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 

2014 roku. 

10. zmiany Uchwały Nr XXXIV/287/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 

grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego, 

 



Zarząd zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 17.03.2014 r.  

 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wójta Gminy Murów 

dotyczącym odtworzenia linii kolejowej Opole – Jełowa – Namysłów, jak również podpisał  

2 porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Powiatem Średzkim  

w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej. 

 


