
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 18 
z dnia 15 czerwca 2015 r. 

 
 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał, które dotyczyły: 

1. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, 

2. udzielenia pełnomocnictwa panu Jackowi Pietroszek – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, 

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

nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2015 r., 

5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r.,  

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

odrębnymi ustawami na 2015 r. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 15.06.2015 r. 

 
Zarząd Powiatu przyjął informację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 

temat pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014 r. 

 
Zarząd Powiatu pozytywnie zatwierdził sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Inspektora Weterynarii za rok 2014. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w powiecie namysłowskim za rok 2014 oraz informację o funkcjonowaniu 

oświaty i realizacji projektów unijnych w roku szkolnym 2014/2015. 

  

 Zarząd Powiatu pozytywnie zatwierdził projekt decyzji o warunkach zabudowy dla 

terenu obejmującego nieruchomość w miejscowości Bukowie na której wnioskowana jest 

budowa wjazdu z drogi powiatowej. 

 

Zarząd Powiatu udzielił informacji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 

Terenowy w Opolu na temat nieplanowanych inwestycjach drogowych na terenie: 

1. Gminy Pokój, miejscowość Krzywa Góra i Domaradz, 



2. Gminy Namysłów, miejscowość Krasowice (2 wnioski), 

3. Gminy Świerczów, miejscowość Pieczyska. 

 
Zarząd Powiatu udzielił informacji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy 

w Opolu na temat planowanych inwestycjach drogowych na terenie Gminy Namysłów, 

miejscowość Łączany. 

 
Zarząd Powiatu przyjął informację z Gminy Branice o podjęciu uchwały w sprawie 

przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Branicach dotyczącego poparcia „Apelu Sejmiku 

Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. 

 

Zarząd Powiatu podpisał 3 porozumienia z Powiatem Opolskim w sprawie przyjęcia 

dzieci do Domu Dziecka w Chmielowcach oraz warunków jego pobytu i wysokości 

wydatków na jego opiekę i wychowanie. 

 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na 

rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie w stosunku do nieruchomości położonej 

w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 13 projektów uchwał Rady Powiatu  

w sprawie: 

1. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2014 rok, 

2. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r.,  

3. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 

4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie w 2015 r., 

5. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny w Kowalowicach, 

6. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach, 

7. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, 

8. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Ligocie Książęcej, 



9. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Przeczowie, 

10. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie, 

11. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Przeczowie, 

12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Głuszynie, 

13. przekazania środków finansowych Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r. 


