
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 75 
z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 
 
Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał w sprawie: 
1. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Namysłowie, 
2. zmiany zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub 
niezawodowej, 

3. uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 96/535/2010 oraz  
nr 108/578/2010 w sprawie ustalenia regulaminu określającego organizację Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w tym Ośrodku, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszenie rezerwy ogólnej w 2016 roku, 
5. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2016 r. 
6. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2016 rok. 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 
budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 
finansowanych na dzień 19.12.2016 r.  
 
Zarząd Powiatu zaopiniował 9 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 
1. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON 

przeznaczonych na ich realizacje w 2016 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 
2. określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym 

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie namysłowskim 
opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w rodzinie zastępczej, 

3. wysokości dodatku dla rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 
dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

4. zmian planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi 
finansowanych w 2016 r., 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r., 
6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku, 
8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o cenach wykupu drewna pozyskanego w wyniku wycinki 
drzew przy drogach powiatowych w 2017 roku. 
 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą celu 
przeznaczenia środków rezerwy subwencji ogólnej. 

 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę warunków udzielonej pożyczki dla NCZ S.A, 

polegającej na odstąpieniu od naliczania odsetek. 
 



Zarząd Powiatu ze względu na brak środków finansowych nie wyraził zgody na 
dofinansowanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. 

 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „NADZIEJA”  

w Namysłowie na przesunięcia w planie wydatkowym z przeznaczeniem na działalność. 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 – 2025 i projektu budżetu 
powiatu na 2017 r.  
 


