
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 69 

z dnia 28 września 2016 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały w sprawie: 

1. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku, 

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

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

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 29.09.2016 r. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Dyrektora  

Zespołu Szkół Rolniczych w sprawie dzierżawy pomieszczeń w placówce. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z/s  

w Namysłowie o wyznaczenie miejsc postojowych przy ul. Pułaskiego 3b i podjął decyzję  

o wyznaczeniu 3 miejsc parkingowych (utrzymywanie miejsc parkingowych i ich 

oznakowanie  na koszt Prokuratury) 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Przewodniczącego Osiedla Nr III  

w Namysłowie w sprawie ujęcia w planach remontowych chodnika wzdłuż bloku nr 2 przy  

ul. Łączańskiej oraz chodnika przyległego do działki nr 1250 i zdecydował, że podjęcie 

decyzji nastąpi na etapie przygotowywania planu budżetu na 2017 rok. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana Jakuba Włodarczyka w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej z Kraszewskiego oraz budowę chodnika 

do Kościoła Zielonoświątków 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 zapoznał się i nie wniósł uwag do zawiadomień Burmistrza Namysłowa  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża, Przeczów, Niwki, Krasowice, Józefów, Objazda 

i Michalice. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych  

w sprawie wyrażenia zgody na zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni i sal 

dydaktycznych w wyniku oszczędności, które powstały po podpisaniu umów w projekcie 

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” i wstrzymał się  

z podjęciem decyzji. 
 


