
 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 3 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 
 

 
 Zarząd Powiatu podjął 5 chwał w sprawie: 

1. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medyk- Dyrektorowi zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939r. w Namysłowie, 

2. wykazu nieruchomości- działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. 

Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2014 r., 

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

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

odrębnymi ustawami na 2014 r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady Powiatu  

w sprawie: 

1. delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku, 

2. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 

rok, 

3. zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz 

wydatków nimi finansowanych w 2014 r., 

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

5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 r. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Pani Alicji Wojtaszczyk – Usługi Drogowe 

o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej  

w miejscowości Wilków. 

 

 Zarząd Powiatu udzielił informacji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy 

w Opolu Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Oleśnie na temat planowanych 

inwestycjach drogowych na działce nr 5/60 położonej w obrębie Domaszowic. 

 



Zarząd Powiatu udzielił informacji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy 

w Opolu na temat planowanych inwestycjach drogowych na działkach położonych w obrębie 

Krogulnej, Fałkowic i Domaradza w Gminie Pokój 

 

 Zarząd Powiatu ustalił ceny na wykup drewna pozyskanego z wycinki drzew przy 

drogach powiatowych w roku 2015. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Głuszynie z prośbą o przebudowę drogi powiatowej. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dotyczącym współpracy partnerskiej  

z powiatem Werechowińskim i przekazał je do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu 

namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 18.12.2014 r. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu 

na 2015 r. i na temat projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

 Zarząd Powiatu wprowadził autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2015 

oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu. 

 

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku radnego Romana 

Letkiego u udzielenie pomocy finansowej rodzinie XXXXXXXXX (ochrona danych 

osobowych – Dz.U.2014.1182 j.t)jak również przyjął informacje bieżące dotyczące sytuacji  

w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. 


