
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 73 
z dnia 14 listopada 2016 r. 

 
 
W dniu 14 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał w sprawie: 

1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej mienie 
Powiatu Namysłowskiego na czas dłuższy niż 3 lata, 

2. zmian budżetu w związku ze zmiana kwot dotacji w 2016 r., 
3. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 r., 
4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r., 
5. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2016 rok, 
6. przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 – 2025, 
7. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 
jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 
wydatków nimi finansowanych na dzień 14.11.2016 r. 
 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiaty w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Ochrona 
in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie” 

  
Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych 

dotyczącą bezpłatnego użyczenia sali gimnastycznej placówki na rzecz Namysłowskiego 
Klubu Sportowego „START”. 

 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Wójta Gminy Pokój  

o uzgodnienie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ewidencyjnej nr 355/1 w miejscowości 
Kopalina. 

 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Wójta Gminy Pokój  

o uzgodnienie inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na działce ewidencyjnej nr 553 obręb Domaradz. 
 
 Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje zapomóg dla nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych, przedstawionych przez Komisję do rozpatrywania podań nauczycieli  
o przyznanie pomocy zdrowotnej. 
 
 Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  
o skreślenie z ewidencji środków trwałych, sprzętów ze względu na jego zużycie. 
 
 Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej 
kontroli w Starostwie Powiatowym w Namysłowie dot. analizy sprawozdania Zarządu 
Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. 
 

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie Nr 1/2016/RZ zawarte pomiędzy Powiatem 
Namysłowskim a Powiatem Oleskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 



spokrewnionej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę  
i wychowanie. 

 
Zarząd Powiatu podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Skierniewice  

a Powiatem Namysłowskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka 
przebywającego w rodzinie zastępczej. 

 
 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Pana J. K. o przesunięcie terminu 
podpisania aktu notarialnego zakupu działki przy ul. Gałczyńskiego. 
 
 Zarząd Powiatu wystosował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej. 
 
 Zarząd Powiatu podjął decyzję o powołaniu w miesiącu grudniu br. Kapituły Ekologii 
mającej na celu promowanie firm, instytucji i osób prywatnych dbających o ekologię. 
 
 


