
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 92 

z dnia 22 maja 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały sprawie: 

1. oddania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości położonych w Namysłowie 

przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przez Powiat Namysłowski na rzecz Towarzystwa 

Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”  

z siedzibą w Namysłowie, 

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

3. 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 22.05.2017 r.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zatwierdził 8 projektów uchwał Rady Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie: 

1. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie, 

2. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła  

w Michalicach, 

3. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Siemysłowie, 

4. wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez powiat namysłowski szkoły 

podstawowej dla dorosłych, 

5. zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawę ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na 

rok 2017. 

6. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2016 rok, 

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

8. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za  

I kwartał 2017 r. 

Zarząd Powiatu udzielił informacji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy  

w Opolu, że na działkach w obrębie Domaradz nie przewiduje się budowy dróg publicznych. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Krzysztofa Pietrzyka o zgodę na 

wyrównanie pobocza przed posesją przy ul. Głównej 59 w m. Głuszyna. Warunki wykonania 

w/w prac zostaną określone w odrębnym piśmie. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji 

polegającej na budowie budynku gospodarczo – garażowego w ramach zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwie rolnym. 

 



Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji 

polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem w ramach zabudowy zagrodowej  

w gospodarstwie rolnym. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN wraz z budową 

oświetlenia ulicznego. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy 

Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016”. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z Działalności Powiatowych Rzeczników 

Konsumentów za 2016 rok - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Namysłowie.  

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Zespołu Szkół 

Rolniczych w Namysłowie,  w stosunku do części nieruchomości nr 844/13 zabudowanej 

budynkami Rolniczego Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie i ustanowił trwały zarządu 

dla Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego na części nieruchomości nr 844/13.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Powiatu 

a stowarzyszeniem Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM 

W PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Namysłowie i wstrzymał się z akceptacja powyższej umowy 

do czasu ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął materiał dotyczący stanu czystości powietrza na terenie Powiatu 

Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Namysłowskiego za 2016 rok. 

 

 Zarząd Powiatu na posiedzeniu poruszył również temat boiska w Zespole Szkół 

Mechanicznych i odpadów znajdujących się na działce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie 

(była mleczarnia). 

 


