
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 70 

z dnia 17 października 2016 r. 

 
 

Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały w sprawie: 

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

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

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

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 17.10.2016 r. 
 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 6 projektów uchwał Rady Powiatu  

w sprawie: 

1. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

ich realizację w 2016 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

2. zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 

ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej, 

3. przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016 – 2023”, 

4. opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 

strzeżonym wyznaczonym przez Starostę. 

5. zmian budżetu w związku ze zmiana planu dochodów i wydatków w 2016 roku, 

6. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze 2016 r. 

wynikających z realizacji rządowego programu organizacji przestępczości oraz aspołecznych 

zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz materiał dotyczący stanu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres styczeń – wrzesień 2016 r. 

 

 Zarząd Powiatu podpisał aneks nr 1/2016 do Porozumienia Nr 8/2012/RZ zawartego  

w dniu 27.07.2012 r. pomiędzy Powiatem Namysłowskim, a Miastem Opole w sprawie 

przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej, warunków jego pobytu i wysokości 

wydatków na jego opiekę i wychowanie oraz warunków zwrotu tych wydatków. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie 

Namysłowskim za rok szkolny 2015/2016 oraz pozytywnie zaopiniował nagrody dla 

nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Namysłowskim. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje z działalności Wydziału Dróg w I – III kwartale 2016 r. 

Ocena stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczące przygotowania planu zimowego utrzymania 

dróg powiatowych w sezonie 2016/2017. 



 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  

w Ładzy o wyrażenie zgody na dokonanie nasadzeń drzew w pasach dróg powiatowych  

w miejscowości Pokój, Zbica i Osiek Duży. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem radnego Romana Letkiego dotyczącym 

inwestycji drogowych na terenie Gminy Pokój i częściowo rozpatrzył go pozytywnie. 

1. zabezpieczenie środków na remont drogi powiatowej nr 1348 O na odcinku Lubnów – 

Domaradzka Kuźnia – podjęcie decyzji nastąpi na etapie przygotowywania planu 

budżetu na 2017 rok. 

2. remont drogi DP 1348 O na długości 100 m w kierunku miejscowości Pokój – 

Karłowice – przetarg został rozstrzygnięty i do dnia 8 listopada 2017 r. remont 

odcinka powinien zostać zakończony. 

3. malowanie pasów segregacyjnych oraz przejścia dla pieszych wraz z montażem znaku 

D-18 (parking) w miejscowości Zawiść – zostało wykonane malowanie przejścia dla 

pieszych i zamontowano pachołki drogowe zgodnie z ustaleniami z radnym Gminy 

Pokój T. Krystosek. 

4. wpisanie do projektu budżetu na 2017 rok wykonania nawierzchni drogi powiatowej, 

ul. Odrodzenia Polski w miejscowości Zawiść – DP 1325 O – podjęcie decyzji nastąpi 

na etapie przygotowywania planu budżetu na 2017 rok. 

5. naprawa w roku bieżącym nawierzchni asfaltowej w miejscowości Jagienna – 

naprawa nawierzchni została wykonana. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 

przebiegu wykonania budżetu Powiatu Namysłowskiego za I półrocze 2016 r. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie nakładów finansowych poniesionych  

w ramach inwestycji „Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w ZSM  

w Namysłowie polegająca na utworzeniu nowych pracowni oraz wykonanie oświetlenia, 

ogrodzenia oraz monitoringu Parku Maszynowego ZSR w Namysłowie” na rzecz Zespołu 

Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Rolniczych. 

 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek radnego Gminy 

Wilków Grzegorza Hubickiego odnośnie wsparcia inicjatywy społecznej pod nazwą: remont 

Grobu rodziny Heluszków. 
 


