
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 103 

z dnia 18 i 19 września 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał dotyczące: 

1. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej części drogi 1541D obejmującej 

działki nr 109/2 AM 1, 96/2 AM 1, 241 AM 1 obręb Chwałowice ora działkę nr 108 AM 4 

obręb Dębina, powiat Oławski, 

2. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień  

w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2017 r., 

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

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

5. 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 orz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 31.08.2017 r. 

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady Powiatu  

w sprawie: 

1. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu 

Namysłowskiego, 

2. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

3. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerskiej na 5 na rzecz realizacji 

Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 

Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r., 

4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r., 

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

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

S.A. za II kwartały 2017 r. 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków Zespołu Szkół Mechanicznych o wyrażenie 

zgody na bezpłatne użyczenie garaży dla firmy ZTSH TISBUD celem przeprowadzenia kursu 

spawania i dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” w Namysłowie, potrzebą 

przechowywania w nim autobusu. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

o bezpłatnym udostępnieniu boiska szkolnego dla Klubu Sportowego „Start” w Namysłowie. 

 

 Zarząd Powiatu ustalił cenę do przetargu samochodu marki Renault Master na kwotę 

15.000 zł. netto, należącego do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej. 

 



 Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą Kancelarii Prawniczej „WAGA” odnośnie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 1-5 i nie wyraził chęci 

zakupu.  

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Biura Konsultingowo – Projektowego LECH 

– DESIGN o przedłużenie umowy najmu lokalu znajdującego się na II piętrze budynku 

Starostwa Powiatowego na okres 3 lat.  

 

 Zarząd Powiatu podpisał aneks nr 64 do umowy nr 1/IV/8189/WTZ/2005 z dnia  

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

Chorych „NADZIEJA”. 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia 

roku szkolnego 2017/2018. 

Zarząd Powiatu przyjął informację o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych  

w roku szkolnym 2017/2018 oraz projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku 

szkolnym 2016/2017. 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za  

2016 rok i informacje o realizacji projektów unijnych. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Sołtysa Smogorzowa o ułożenie nawierzchni 

bitumicznej na fragmencie drogi powiatowej Smogorzów – Trębaczów i wstrzymał się  

z podjęciem decyzji do następnego posiedzenia Zarządu Powiatu. Pismo zawierało również 

prośbę o zainstalowanie znaków ograniczających prędkość na terenie Smogorzowa, które 

zostały już wykonane. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańca Wilkowa o zasypanie rowu przed 

swoją posesją i podjął decyzje o wyrażeniu zgody na zarurowanie rowu pod warunkiem 

dostarczenia dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej S. A. w Opolu na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

zlokalizowanych przy drogach powiatowych nr DP 1111O w m. Woskowice Górne, 

Polkowskie, Świbno, Włochy, Dziedzice, Nowa Wieś i Zofijówka. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje bieżące na temat remontu ul. Braterskiej  

w Namysłowie. 

 

 

 


