
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 21 
z dnia 27 lipca 2015 r. 

 

 

Zarząd Powiatu podjął 8 uchwał, które dotyczyły: 

1. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych  

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo 

jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego (10 działek), 

2. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych  

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo 

jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego (6 działek), 

3. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na okres trzech lat, 

4. przyjęcia Apelu w sprawie udzielenia poparcia Prezydentowi Wrocławia Panu Rafałowi 

Dutkiewiczowi w temacie modernizacji trasy kolejowej nr 143 Kluczbork – Oleśnica – 

Wrocław Mikołajów, 

5. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2015 r., 

6. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 r., 

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

8. 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 27.07.2015 r. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kamiennej o likwidację środków trwałych i wyraził zgodę na bezpłatne umieszczenie 

nowego banera na budynku Powiatowego Urzędu Pracy przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję, odnośnie inwestycji dot. remontu mostu na drodze 

powiatowej w Młokiciu, remont drogi powiatowej Pielgrzymowice – Młokicie, remont drogi 



powiatowej od drogi wojewódzkiej 451 do Wojciechowa w kierunku Pągowa i remont drogi 

od Widawy w Wilkowie do drogi powiatowej Wilków – Dębnik zostaną przyjęte do planu 

finansowego i będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych w latach 2015 – 

2020. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł uwag do wniosku Burmistrza Namysłowa  

o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki 

Wojskowej we wsi Jastrzębie. 

 
Zarząd Powiatu podpisał Aneks nr 1 do porozumienia pomiędzy Miastem Katowice  

a Powiatem Namysłowskim w sprawie przejęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 

warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. 

 
 


