
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 104 

z dnia 27 września 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały dotyczące:  

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

2. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami 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 27.09.2017 rok. 

 

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

1. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2018, 

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

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych na wynajem 

sali dydaktycznej oraz pracowni komputerowej na rzecz firmy Innowacyjne Centrum Rozwoju. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  

w Namysłowie na temat zawartych umów najmu.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pracowni projektowej INST – PROJEKT  

i pozytywnie uzgodnił trasę sieci i przyłącza gazu do lokalu usługowo – handlowego przy  

ul. Dworcowej 5 w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o zwiększeniu środków pieniężnych do wysokości 

najkorzystniejszej oferty przetargowej na realizację projektu „Ochrona in situ nietoperzy na 

terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”, w ramach osi Priorytetowej 

V Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności 

biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 

2020 (Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16), poprzez rewitalizację zabytkowego parku 

przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie - Przebudowa nawierzchni alejek, alei pieszo-jezdnych  

i placów parkowych wraz z system odprowadzania wód opadowych, ogrodzenia zewnętrznego 

Parku oraz rozbiórki budynku i usunięcia zużytych naziemnych elementów zagospodarowania 

terenu kolidujących z zabytkowym walorem Parku, a także wykonanie prac związanych  

z zielenią i małą architekturą Parku. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Rady Sołeckiej w Krasowicach o ujęcie  

w budżecie na rok 2018 budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Krasowice i podjął 

decyzje o rozpatrzeniu wniosku przy tworzeniu projektu budżetu powiatu na 2018 rok. 

 



Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Rady Sołeckiej w Krasowicach o ujęcie  

w budżecie na rok 2018 położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odc. od krzyżówki 

Namysłowskiej do przystanku autobusowego Krasowic – Żaba i podjął decyzje o rozpatrzeniu 

wniosku przy tworzeniu projektu budżetu powiatu na 2018 rok. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa 

Oddział terenowy w Opolu o udzielenie informacji czy na działce w Dąbrówce Dolnej,  

gm. Pokój przewidziana jest budowa dróg publicznych i poinformował, że na w/w działce nie 

jest planowana żadna inwestycja. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Firmy BUS TRAVERS na wydanie pozwolenia na 

korzystnie z przystanków w miejscowości Świerczów zlokalizowanych na drodze 1136 O. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł dla 

Powiatu Tucholskiego z powodu zniszczeń jakie spowodowała trąba powietrzna w nocy  

z 11 na 12 sierpnia 2017 r. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonych kontroli w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji i Rozwoju 

Powiatu i w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu. Kontrole nie 

wykazały nieprawidłowości. 

 

 

 

 


