
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 79 
z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 
 
Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały w sprawie: 

1. wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na 
lata 2016-2019. 

2. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku, 
3. 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 28.12.2016 r. 
 
 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwal rady Powiatu: 
1. stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w związku z likwidacją Ośrodka 

Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie. 
2. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku. 
 

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
w Starostwie Powiatowym w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. 
 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu dot. zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 
wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję 
pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie namysłowskim opiekę i wychowanie 
dzieciom przebywającym w rodzinie zastępczej. 
 
 Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt 
projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, nt. projektu uchwały budżetowej na 
2017 r. i nt możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. 
 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Komisji stałych odnośnie projektu uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2025 
wraz z autopoprawkami oraz projektu budżetu powiatu na 2017 rok z autopoprawkami. 

 
 Zarząd Powiatu podpisał porozumienie Nr 6/2016 zawarte pomiędzy Powiatem 
Wrzesińskim a Powiatem Namysłowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 
spokrewnionej oraz ustalenia jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę  
i wychowanie. 
 
 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Zespołu Szkół Rolniczych dotyczący 
niedrożności kanalizacji w budynku szkoły i podjął decyzję o udrożnieniu rur pod ciśnieniem 
oraz oceny stanu technicznego rur kanalizacyjnych. 
 
 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych  
„Nadzieja” w Namysłowie o przesuniecie środków finansowych w planie finansowym na 
2016 rok oraz o przesunięcie środków finansowych PFRON. 
 



Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
S.A. Krzysztofa Kuchczyńskiego odnośnie bezpieczeństwa pożarowego w NCZ. S.A.  
i przyjął go do wiadomości. 
 


