
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 98 

z dnia 5 lipca 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał dotyczących: 

1. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie 

Pani Dorocie Surmańskiej, 

2. powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Namysłowie panu Wojciechowi Surmaczowi, 

3. wykazu nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia 

działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat, 

4. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku, 

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 05.07.2017 rok. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2017 – 2025, 

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

w 2017 roku, 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski o przyznanie zapomóg dla 

nauczycieli szkół ponadpodstawowych  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wniosek Gospodarstwa Rolnego „Falkopol”, 

znajdującego się na terenie Gminy Pokój o wydanie zezwolenia na przejazd na drogach 

dojazdowych do siedziby gospodarstwa, mostów z ograniczoną nośnością. Zarząd podjął 

decyzję, że bez dokonania niezbędnych i kosztownych ekspertyz zwiększenie dopuszczalnych 

obciążeń obiektów mostowych nie jest możliwe. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt decyzji polegającej na budowie linii 

elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej, obręb Lubnów i Fałkowice. 

 

  Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zapłatę składki 

członkowskiej na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa. 

 



  Zarząd Powiatu omówił zmiany do projektu umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem 

Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM  

W PRZYSZŁOŚĆ”. 

 

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu poruszył temat remontu ul. Braterskiej. 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 05.07.2017 rok. 

 
 


