
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 84 

z dnia 20 lutego 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 19 uchwał w sprawie: 

 

1. wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Namysłów do kategorii 

dróg gminnych, 

2. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej  

w Namysłowie, 

3. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, 

4. upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań, 

5. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań, 

6. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań, 

7. upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Namysłowie do zaciągania zobowiązań, 

8. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań, 

9. upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do 

zaciągania zobowiązań, 

10. upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie 

Namysłowskim do zaciągania zobowiązań, 

11. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań, 

12. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Namysłowie do 

zaciągania zobowiązań, 

13. upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań, 

14. upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie do 

zaciągania zobowiązań, 

15. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do 

zaciągania zobowiązań, 

16. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku, 

17. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r., 

18. zmian w budżecie w związku ze zmniejszaniem rezerwy ogólnej w 2017 r., 

19. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej orz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 20.02.2017 r. 



 

Zarząd Powiatu przyjął informacje o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej 

„PROMYK” W Kamiennej za 2016 rok oraz informację dot. oceny stanu bezpieczeństwa gmin 

powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji  

w Namysłowie oraz ocenę sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie 

powiatu namysłowskiego w 2016 roku. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Namysłowie za 2016 rok oraz sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2016. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2016 rok, przedstawienie kontraktu na 2017r. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk”  

w Kamiennej o podpisaniu dwóch umów  na dzierżawę powierzchni reklamowej.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami firmy G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski 

spółka jawna o rozłożenie na raty opłaty za zajęcie pasa drogowego i podjął decyzję  

o wezwaniu ich do przedstawienia sytuacji finansowej ze względu na brak przesłanek do 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 

Terenowy w Opolu i udzielił informacji, że nie planuje się budowy dróg publicznych na terenie 

gminy Pokój, obręb Fałkowie. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 

Terenowy w Opolu i udzielił informacji, że nie planuje się budowy dróg publicznych na 

działkach położonych w gminie Namysłów. 

 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody dla Zespołu Szkół Rolniczych na udostępnienie 

pomieszczeń po Prokuraturze na potrzeby archiwum zakładowego dla szkoły. 

 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych 

„NADZIEJA” w Namysłowie o użyczenie części pomieszczeń  po Prokuraturze na potrzeby 

archiwum oraz magazynu pomocy dydaktycznych. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”  

Sp. z o. o. w Namysłowie na powieszenie skrzynki pocztowej wieloskrytkowej przy  

ul. Pułaskiego 3B po wcześniejszym ustaleniu miejsca montażu. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  

o zakup środka transportowego (ambulans sanitarny). 
 

 


