
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 7 
z dnia 13 lutego 2015 r. 

 
 

Zarząd Powiatu podjął 9 uchwał dotyczących: 

1. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk”  

w Kamiennej, 

2. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie, 

3. ustalenia kosztów kształcenia jednego ucznia/słuchacza w szkołach ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Namysłowski wprowadzonej w celu zapewnienia 

przestrzegania art. 90 ustawy o systemie oświaty, 

4. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo 

jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r., 

6. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2015 r., 

7. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r., 

8. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2015 r., 

9. zmiany przedstawiciela Powiatu Namysłowskiego w Stowarzyszeniu „Opolska Regionalna 

Organizacja Turystyczna”. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Namysłowie za 2014 rok. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji  

w Namysłowie oraz oceną sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie 

Powiatu Namysłowskiego w 2014 roku. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Zespołu Szkół Specjalnych nt. stanu 

zatrudnienia pracowników pedagogicznych administracji i obsługi, liczbą uczniów w zespole, 

liczbą oddziałów i liczbą uczniów w poszczególnych oddziałach.  

 



Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 

2014r. i przyjął sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w 2014 r.. 

 
Zarząd Powiatu dokonał podziału środków na wspieranie sportu i kultury w Powiecie 

Namysłowskim oraz zapoznał się z oceną stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014 r. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii 

oraz gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru 

Powiatu Namysłowskiego za rok 2014. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 9 projektów uchwał Rady Powiatu które 

dotyczyły: 

1. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych, 

2. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek działających na 

terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania, 

3. zmiany osoby do reprezentowania Powiatu Namysłowskiego w Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, 

4. rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 

„Opolszczyzna”, 

5. określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski, 

6. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 

czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości lub ich 

wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 

7. przekazywania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  

w Namysłowie w 2015 roku, 

8. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 

9. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r.. 



 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Związku Stowarzyszeń Banku Żywności  

z Opola dotyczącym ogłoszenia o zamiarze udzielenia dotacji na zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 

Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” i podjął decyzję o dofinansowaniu Klubu  

w 2015 roku w kwocie 10.000 zł. Zarząd Powiatu dyskutował na temat procesu budowy 

Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku. 

 

 Zarząd Powiatu wstrzymał się z rozpatrzeniem wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Domaradzu o dofinansowanie remontu motopompy.  

 


