
Zarząd Powiatu Namysłowskiego Nr 143 

z dnia 15 października 2014 r. 

 
 

W dniu 15 października 2014 r. podjął 5 uchwał, które dotyczyły: 

− wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie, 

− wykazu nieruchomości – urządzonego lokalu przeznaczonego do prowadzenia 

działalności gospodarczej, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech 

lat, 

− zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2014 roku, 

− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 r., 

− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 15.10.2014 r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 8 projektów uchwał Rady Powiatu, dotyczących: 

− nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej, 

− wprowadzenia „Zasad określających dodatkowe wymagania kandydatów 

ubiegających się o utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka”, 

− opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 

strzeżonym wyznaczonym przez Starostę, 

− zatwierdzenia bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2013 r., 

− zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r.,  

− zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków 

nimi finansowanych w 2014 r., 

− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 r., 

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

w Świerczowie. 

 



Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczącą stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres styczeń – wrzesień 2014 r. oraz przyjął 

informację Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2014 r. i informację bieżącą. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2014 r., 

stan dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie powiatu namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację na temat naboru do szkół w roku szkolnym 2014/2015 

oraz wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2013/2014. 

 

 Zarząd przychylił się do: 

− wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu dot. udzielenia 

informacji o planowanych budowach dróg publicznych na działkach rolnych  

w Bukowie  - gmina Wilków, 

− wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu dot. udzielenia 

informacji o planowanych budowach dróg publicznych na działkach w obrębie 

Pawłowic Namysłowskich, 

− wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa, oddział w Zabrzu o uzgodnienie trasy sieci  

i przyłączy gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu wniosku Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu dot. zbadania sprawy odnośnie wysokości wypłaconych 

świadczeń pieniężnych dla byłego prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Piotra 

Rogalskiego wg. właściwości do Rady Nadzorczej Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 

 

 Zarząd Powiatu zatwierdził protokoły z przeglądów obiektów mostowych  

i przepustów w ciągu dróg powiatowych jak również wstrzymał się z podjęciem decyzji 

odnośnie poniesienia kosztów notarialnych związanych z darowizną działek na rzecz Gminy 

Namysłów przy ul. Staromiejskiej  do czasu rozeznania rynku w kwestii kosztów przepisu. 

 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o odesłaniu bezpodstawnie wystawionej faktury za 

roboty dodatkowe przy realizacji termomodernizacji Domu Dziecka w Namysłowie, 

ponieważ wykonawca nie wykonał żadnych robót wykraczających poza zakres umowy  

i ustaleń z zamawiającym. 



 

 Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Pana Tadeusza Wincewicza 

dotyczącego zwolnienia z obowiązku uiszczenia czynszu za okres prac remontowo – 

montażowych trwających w budynku przy Plac Wolności. 

 


