
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 52 

z dnia 13 czerwca 2016 r. 2016 r. 

 

 

 

Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał dotyczących: 

1. zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem 

zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, 

2. 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. zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2016 r., 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r. 

 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 13.06.2016 r.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji 

Weterynaryjnej na terenie Województwa Opolskiego, Powiat Namysłowski w roku 2015. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie za 2015 rok. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego osiedla Nr III  

w Namysłowie o wycinkę 2 drzew przy szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Burmistrza Namysłowa o wydanie opinii  

w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Namysłów. 
 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańca wsi Włochy o dokonanie 

przebudowy przepustu DP 1111 O i podtrzymał swą decyzję z dnia 25 maja br. o ujęciu  

w planie remontów dróg na 2016 rok, remontu nawierzchni na w/w przepuście. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańca Woskowic Górnych o ustawienie 

lustra drogowego przy wyjeździe z posesji i wyraził zgodę na ustawienie takiego lustra na 

koszt wnioskodawcy. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku mieszkanki Ziemiełowic o wydanie 

pozytywnej opinii zezwalającej na lokalizację zjazdu indywidualnego wraz z miejscem 

postojowym z drogi powiatowej DP 1117 O na potrzeby mieszkaniowe wnioskodawczyni. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „W lepszy start”, 

2. wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem dla lepszej 

edukacji w Powiecie Namysłowskim”, 



3. uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, 

4. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu 

Namysłowskiego, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

S.A. dot. nieodpłatnego przekazania aparatu rtg firmy Siemens. Zarząd Powiatu po 

przeanalizowaniu powyższego wniosku podjął decyzję o sprzedaży powyższego środka 

trwałego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce  

i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku dot. podjęcia uchwały w sprawie poparcia 

„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku  

w sprawie wystąpienia przez Radę Miejską w Ozimku do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady 

Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia 

zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym, w związku z wprowadzeniem zmian  

w systemie Oświaty, dotyczących pozostawienia dzieci sześcioletnich w przedszkolach. 
 


