
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 49 

z dnia 16 maja 2016 r. 

 

 

Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał dotyczących: 

1. wykazu nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy  

ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat, 

2. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień  

w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2016 roku, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 r., 

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

5. 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 16.05.2016 r. 

 

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

1. zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz 

wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku. 

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował sprawozdanie finansowe Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia za I kwartał 2016 r. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje Zespołu Szkół Mechanicznych nt. stanu 

zatrudnienia pracowników pedagogicznych administracji i obsługi. Liczba uczniów  

w zespole, liczba oddziałów oraz liczba uczniów w poszczególnych oddziałach (inf. bieżąca). 

 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do rocznego sprawozdanie z działalności 

rehabilitacyjno – terapeutycznej oraz wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie za rok 

2015. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w sprawie: 

 bezpłatnego przekazania sprzętów (m. in. wentylator, czajniki bezprzewodowe, krzesła, 

laptop) na rzecz Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 

 bezpłatnego przekazania na rzecz Starostwa Powiatowego sprzętów po byłym Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej (m. in. stołu kuchennego z krzesłami, odkurzacz, lodówka, pralka, 

niszczarka, notebook), 

 bezpłatnego przekazania na rzecz Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży „Razem w Przyszłość”, po byłym Ośrodku Interwencji Kryzysowej mebli 

kuchennych, zlewu i wężyka do baterii, 

 bezpłatnego przekazania na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie, po byłym Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej odtwarzacza blu-rey LG. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje nt. realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

dla Powiatu Namysłowskiego w roku 2015. 



Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 61 

z dnia 16 sierpnia 2016 r. 

 

 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg 

wewnętrznych do kategorii dróg gminnych obejmującej działki nr 398, 399, 429, 395, 396, 

421 i 422 obręb Wojciechów oraz działkę nr 163 obręb Pielgrzymowice, położonych na 

terenie gminy Wilków. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Sołtysa wsi Smogorzów i podął decyzję  

o ujęciu w planie remontów na rok 2017 naprawy 100 mb nawierzchni na ulicy Cichej  

w Smogorzowie. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji odnośnie wykonania projektu  

i budowy parkingu przy kościele parafialnym w Smogorzowie w celu zweryfikowania 

zakresu robót i kosztów wykonania. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie remontu drogi powiatowej DP 1125 O na 

odcinku w miejscowości Namysłów ul. Grunwaldzka oraz remont dróg powiatowych DP 

1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów – Głuszyna etap II – remont nawierzchni i remont 

chodnika na odcinku w miejscowości Głuszyna.  

 
 


