
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 35 
z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 
 
Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały dotyczących: 

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

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

3. zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2015 r., 

4. wyboru prawnika do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 21.12.2015 r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował poniższe projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających 

na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania, 

2. zmiany uchwały dot. określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

ich realizację w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

3. zmiany uchwały w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z 

odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 

ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej, 

4. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

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

6. zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków 

nimi finansowanych w 2015 roku. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie finansowego Zespołu Opolskich Parków 

Krajobrazowych. 

 



Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Sołectwa Barzyna o ustawienie nowej 

tablicy ogłoszeń. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Pracowni Projektowej „MOST” na wydłużenie 

terminu realizacji umowy dot. Przebudowy mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi powiatowej nr 

DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził umowę użyczenia działek w miejscowości 

Pieczyska z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na wykonanie 

dokumentacji projektowej. Umowa dotyczy realizacja zadania pn.: Przebudowy mostu 

„Pieczyska II” w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna  

w km 3+953. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Przewodniczącego Osiedla Nr VI i nie wyraził 

zgody na zorganizowanie spotkania dla mieszkańców ul. Grunwaldzkiej. Zarząd 

poinformował Przewodniczącego Osiedla, że w zebraniu mieszkańców Osiedla może wziąć 

udział pracownik Starostwa Powiatowego, który przedstawi do wglądu dokumentację i udzieli 

odpowiedzi na pytania związane z ul. Grunwaldzką. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami komisji stałych na temat projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego ma lata 2016-2025 i projektem budżetu 

powiatu na 2016 rok.  

 

Zarząd Powiatu podpisał aneks do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 

Sosnowiec a Powiatem Namysłowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz ustalania warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę  

i wychowanie. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu mikrofonów na rzecz Rady Sołeckiej  

w Przeczowie. 

 


