
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 113 

z dnia 20 listopada 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał dotyczących:  

1. powołania o określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację 

pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w powicie namysłowskim w 2018 r., 

2. zmian budżetu w związku ze zmiana kwot dotacji w 2017 roku, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku, 

5. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 10 projektów uchwał Rady 

Powiatu w sprawie: 

1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok”, 

2. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzony bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze, 

3. regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

4. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok, 

5. 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, 

6. zmiany uchwały Nr XXVII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 

2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu n 2017 rok, 

7. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku, 

8. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku, 

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

w 2017 roku, 

10. uchylenia uchwały nr XXXIV/243/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

05 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął plan pracy Zarządu Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z półrocznej działalności Komendy Powiatowej 

Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na 

terenie Powiatu Namysłowskiego w pierwszej połowie 2017 r. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora I LO w Namysłowie o wyrażenie zgody 

na wynajem pomieszczeń i terenu szkoły. 



Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji o przekazaniu kostki brukowej na rzecz 

Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Namysłowie. 

Zarząd Powiatu wystąpił do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy  

w Opolu na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Namysłowskiego dz. nr 29/1 

położonej w Kamiennej.  

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 

Hufców Pracy o wydłużenie terminu płatności faktury VAT nr IZM/152/2017 z dnia 

21.11.2017 r. na dzień 27.11.2017 r. Zarząd wyraził również zgodę na zmianę terminu płatności 

faktur z 21 dni na 30 dni od daty wystawienia faktury. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Marszałka Województwa Opolskiego odnośnie 

partycypacji w kosztach dotyczących zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe  

z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Powstańców Śląskich  

w Namysłowie. 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za III kwartały 

2017 roku. 

Zarząd Powiatu spotkał się z Radą Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych i omówił 

zagadnienia dotyczące Szkoły.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek byłego pracownika Zespołu Szkół 

Specjalnych o przyznanie pomocy zdrowotnej. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział 

Terenowy w Opolu o udzielenie inf. czy przewidziana jest budowa lub rozbudowa istniejących 

dróg publicznych na terenie Gminy Wilków i poinformował, że na działkach w Gminie Wilków 

nie jest planowana żadna inwestycja. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje Ministra Infrastruktury i Budownictwa o tworzeniu 

rezerwy subwencji ogólnej i celu jej przeznaczenia. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczące realizacji projektów unijnych. 

 
 


