
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 43 
z dnia 21 marca 2016 r. 

 
 
Zarząd Powiatu podjął 9 uchwał w sprawie: 
1. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (II) w ramach 
RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 

2. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Z-cy Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego  
pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (II) w ramach 
RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 

3. zmiany uchwały nr 78/409/2005 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia  
22 lipca 2005 r., 

4. zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, 
których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, 

5. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo 
jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego, 

6. wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych  
w Namysłowie na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego – 3 działki przy ul. C. Miłosza 
przeznaczonych do sprzedaży, 

7. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2o16 roku, 
8. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r., 
9. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2016 rok. 
 
 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 12 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 
1. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła  

w Michalicach, 
2. udzielania dotacji parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny w Kowalowicach (kościół filialny p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej), 
3. udzielenia dotacji parafii Rzymskokatolickiej p.w. niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny w Kowalowicach (kościół Rzymskokatolicki p.w. Jana Chrzciciela  
w Rychnowie), 

4. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w  Świerczowie, 

5. przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 
2023”, 

6. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 r. dla Powiatu 
Namysłowskiego, 

7. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  
w 2016 r., 



8. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 
9. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego, 
10. zmiany uchwały nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na 
lata 2016 – 2025. 

11. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 r., 
12. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r., 
 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 
jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 
wydatków nimi finansowanych na dzień 21.03.2016 r. 
 

Zarząd Powiatu przyjął informacje o projekcie czasowej zmiany organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania pn. „Rozbiórka i budowa mostu 
zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67+514 w m. Książkowice wraz  
z przebudową dojazdów od km 67+218 do km 67+768” objazd droga powiatową dla 
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej poniżej 15 ton (Mąkoszyce – Grodziec – 
Świerczów) 
 
 Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej 
Domu Dziecka i Filii w Namysłowie za rok 2015 oraz sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2015. 
 
 Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat funkcjonowania lecznictwa otwartego  
w Powiecie Namysłowskim w roku 2015  
 
 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych 
„NADZIEJA” w Namysłowie (WTZ) o dofinansowani projektu „Raduj się z Nami”. 
 
 Zarząd Powiatu podjął decyzję o zawarciu umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank 
Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach w sprawie powierzenia realizacji zadania 
publicznego.  
 
 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt decyzji Wójta Gminy Pokój  
o uzgodnienie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz  
z niezbędną infrastrukturą w ramach uzupełnienia zabudowy gospodarstwa rolnego na działce 
ewidencyjnej nr 412 w miejscowości Domaradzka Kuźnia. 
 

Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji dot. remontu drogi powiatowej we 
wsi Bukowa Śląska celem dokonania pomiarów i wstępnej wyceny. 
 
 Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji w sprawie przedsięwzięć 
inwestycyjnych dot. dróg powiatowych w miejscowości Smogorzów, celem wykonania 
inwentaryzacji dróg oraz określenia hierarchii wykonania prac inwestycyjnych. 
 
 


