
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 89 

z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały w sprawie: 

1. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 r., 

2. 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 18.04.2017 r.  

 

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

1. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację  

w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 r. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

S.A. za 2016 rok oraz zapoznała się z planami nt kształtowania polityki spółki na 2017 rok. 

 

 Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa  

z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwały Nr 86/328/2017 Jolanty Wilczyńskiej i odmówił 

uwzględnienia powyższego wezwania. 

 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie organów elektronicznych dla Domu 

Kultury w Gminie Pokój, z przeznaczeniem dla zespołu „Zielenieckie Dziouchy”. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie sprzętu nagłaśniającego dla Domu 

Kultury w Gminie Wilków do organizacji imprez kulturalno – sportowych. 

 

 Zarząd Powiatu przyznał środki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Zespołu 

Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowaniu zadania z zakresu edukacji 

ekologicznej – stworzenie ścieżki questingowej na terenie Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego w kwocie 5.000 zł.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje, że do oferty złożonej przez  Związek Stowarzyszeń 

Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach nie wniesiono żadnych uwag ani 

wniosków. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje Burmistrza Namysłowa o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Namysłów i o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. 

 



 Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczące wartości najmu czynszu dzierżawnego  

z wynajmu nieruchomości: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i sali gimnastycznej 

położonej w Namysłowie przy ul. Dubois ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje z działalności Wydziału Dróg za rok 2016  

i podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2016/2017.  

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Gminy Wilków o uzgodnienie projektu 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na 

budowie linii kablowej SN i Nn oraz przebudowa linii napowietrznej SN i Sn wraz  

z demontażem, zabudowa łącznika sterowanego radiowo na słupie od stacji transformatorowej 

Wojciechów I – Wojciechów II do słupa nr 317/00/292 Bukowie. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Wilków i wnioskiem członków 

Rady Gminy w Wilkowie dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 1121O – Wojciechów  

i postanowił w roku bieżącym wykonać przegląd w/w drogi oraz wykonać doraźny remont  

nawierzchni grysami na sucho remonterem typu „PATCHER”. W roku 2018 remont w/w drogi 

zostanie przyjęty do realizacji pod warunkiem partycypacji w kosztach przez Urząd Gminy 

Wilków. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana Bogdana Marszałek – przekazanego 

przez Urząd Gminy w Pokoju o remont drogi powiatowej na odcinku Lubnów – Domaradzka 

Kuźnia i postanowił w roku bieżącym wykonać remont cząstkowy nawierzchni grysami na 

sucho  remonterem typu „PATCHER”. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Sołtysa Smogorzowa o wykonanie projektu 

przebudowy i modernizacji ul. Głównej we wsi i postanowił w 2018 roku zlecić wykonanie 

dokumentacji projektowej  pod warunkiem współfinansowania jej w połowie przez Urząd 

Gminy w Namysłowie – przebudowa DP 1105O przez miejscowość Smogorzów. W miarę 

posiadanych środków finansowych zostanie złożony wniosek do „Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z petycją mieszkańców Strzelec i okolic w sprawie 

remontu drogi powiatowej Gręboszów – Strzelce i postanowił, że w 2017 roku zostanie 

dokonany doraźny remont cząstkowy ,,grysami na sucho” remonterem typu Patcher.  W  roku  

bieżącym drogi powiatowe przez m. Włochy i Woskowice Górne zostały ujęte w planie 

remontów nawierzchni dróg powiatowych. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi 

nie ma możliwości ujęcia w planach remontu drogi powiatowej o relacji  Gręboszów – Strzelce 

w bieżącym roku. W miarę posiadania środków finansowych w/w zadanie zostanie ujęte do 

planów na lata przyszłe.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Przewodniczącego Osiedla nr III w Namysłowie 

w sprawie remontu chodników w obrębie ul. Łączańskiej w Namysłowie i postanowił w roku 

bieżącym dokonać przeglądu chodnika przy DP 1117O i doraźnie naprawić miejsca szczególnie 

uszkodzone. Generalny remont w/w chodnika zostanie ujęty do planu na lata przyszłe w miarę 

posiadania środków finansowych.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął informację nt. zmiany zasad realizacji zadań na drogach 

wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, 

współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 



 

 Zarząd Powiatu przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej powiatu namysłowskiego za 

2016 rok. 

 

 Zarząd Powiatu podpisał aneks nr 63 do umowy nr 1/IV/8189/WTZ/2005 z dnia  

16 sierpnia 2005 r. zawarty pomiędzy Powiatem Namysłowskim, a Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie  w sprawie określenia wielkości środków 

PFRON na bieżącą działalność Warsztatu w 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje dot. zawiadomienia o rozprawie w sprawie skargi 

Sławomira Gradzika na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

 Nr XXII/142/2016 w przedmiocie odwołania z funkcji przewodniczącego rady powiatu. 
 


