
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 82 
z dnia 16 stycznia 2017 r. 

 
 
Zarząd Powiatu podjął  6 uchwał Zarządu Powiatu dotyczących: 

1. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (III)” 
współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

2. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (III)” 
współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3. udzielenia pełnomocnictwa panu Jackowi Pietroszkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, 

4. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie, 

5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku, 
6. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok. 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 
budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 
finansowanych na dzień 16.01.2016 r. 
 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 4 projekty uchwał Rady Powiatu  
w sprawie:  

1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  
pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, 

2. zmiany uchwały nr XXVIII/193/2016 rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 
2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowski na lata 
2017 – 2025. 

3. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku, 
4. stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego dotyczącego konieczności przeprowadzenia 

remontu dróg wojewódzkich nr 454 oraz 451. 
 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Firmy G-NET s.c T. Serwatka, W. Rakoniewski 
dot. rozłożenia na raty opłaty za zajęcie pasa drogowego i odniósł się do niego negatywnie ze 
względu na braki formalne.  
 

Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Namysłowie za rok 2016 i inf. bieżąca. 
 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r. 

 
Zarząd Powiatu pozytywnie zatwierdził wniosek Urzędu Miejskiego w Namysłowie  

dot. nazwy ronda na drodze powiatowej. 
 



Zarząd Powiatu zatwierdził wykaz zadań i środków z zakresu kultury i sportu 
współfinansowanych przez Powiat Namysłowski w roku 2017. 

 
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Przewodniczącego Rady Powiatu odnośnie 

udzielenia głosu na XXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego i zwraca się z prośbą, by 
interpelacje i  zapytania radnych były składane w formie pisemnej. 

 
Zarząd Powiatu podpisał aneks nr 1 do Porozumienia Nr 5/MOPS/POW/2016 zawartego 

w dniu 21 września 2016 r. pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Namysłowskim  
w sprawie określenia warunków pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 
oraz wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.  
 


