
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 67 

z dnia 19 września 2016 r. 

 

 

Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały w sprawie: 

1. powołania członków Komitetu Sterującego w związku z realizacją projektu  

pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej 

Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”, 

2. wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych 

obejmującej działki nr 498, 440,441 obręb Bukowie, położonych na terenie gminy 

Wilków, 

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

4. 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 19.09.2016 r. 

 

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

1. przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami  pn. ”Program Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019, 

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

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku, 

4. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2016 r., 

5. zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2016 – 2025. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Przewodniczącego osiedla Nr VI  

w Namysłowie dotyczącego doprowadzenia chodnika do Kościoła Zielonoświątkowców Zbór 

Kanaan w Namysłowie i podjął decyzję o podjęciu działań zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej z ulicą Kraszewskiego 

w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Wójta Gminy Wilków o złamaniu się grubej, suchej 

gałęzi z drzewa rosnącego przy drodze powiatowej w miejscowości Wojciechów oraz 

zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Wilków dotyczącym dokonania przeglądu drzew 

rosnących przy drodze powiatowej w miejscowości Wojciechów i usunięcia gałęzi 

stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zarząd podjął decyzję  

o posprzątaniu suchych gałęzi jakie spadły z drzewa oraz ujęcia w planie robót 

pielęgnacyjnych na rok 2017 usunięcia posuszu z koron drzew. 
 


