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z dnia 16 listopada 2015 r. 

 
 
 
Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał dotyczących: 

1. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, 

2. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2016-2025, 

3. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2015 roku, 

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

odrębnymi ustawami na 2015 rok. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2016 r. 

2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2016, 

3. uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego 

na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, 

4. „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2016”, 

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

6. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. 

 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje z ćwiczeń jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo 

– Gaśniczego Powiatu Namysłowskiego oraz Raport z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2013-2014. 

 

Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji odnośnie dofinansowania zakupu 

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Siemysłowie. 

 

Zarząd Powiatu przyznał 3 zasiłki pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół Mechanicznych. 



Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował raport z wykonania programu ochrony 

środowiska dla Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Wójta Gminy Pokój o zabezpieczenie środków 

w budżecie Powiatu na rok 2016 r. z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 1348 O na 

odcinku od Lubnowa do Domaradzkiej Kuźni wraz z remontem placu w centrum 

miejscowości. 

 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wydanie dokumentacji dotyczącej planowanego 

remontu ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie na wniosek Przewodniczącego Osiedla Nr VI  

w Namysłowie. Zarząd poinformował Przewodniczącego Osiedla, że w zebraniu 

mieszkańców może wziąć udział pracownik Starostwa Powiatowego, który przedstawi do 

wglądu dokumentację i udzieli odpowiedzi na pytania związane z ul. Grunwaldzką. 

 

Zarząd Powiatu przyjął plan pracy Zarządu Powiatu Namysłowskiego na rok 2016 oraz 

podjął decyzję o wycince z karczowaniem 17 sztuk drzew w miejscowość Głuszyna przy 

drodze powiatowej nr 1104 . 

 

Zarząd Powiatu po rozpoznaniu tematu dotyczącego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

podjął decyzję o podjęciu działań zmierzających do zawarcia porozumienia z Powiatem 

Kluczborskim w w/w temacie. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Opolskiego informującym  

o przekazaniu akt sprawy do Ministra Infrastruktury i Rozwoju odnośnie stwierdzenia nabycia 

z mocy prawa przez Powiat Namysłowski własności nieruchomości działki nr 126/10  

w Gminie Namysłów. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta Olesno odnośnie kapitalnego 

remontu istniejącego budynku dworca kolejowego w Oleśnie wraz z przystosowaniem 

budynku głównego jak i budynków przynależnych a także peronów do aktualnych standardów  

obsługi podróżnych. 

 


