
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 129 

z dnia 16 kwietnia 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał dotyczących: 

1. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1356 O poprzez 

wyłączenie z użytkowania jej części, 

2. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych 

przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek 

budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy  

ul. Miłosza, 

3. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IX (dziewiątych) publicznych 

przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek 

budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy  

ul. Gałczyńskiego, 

4. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VI (szóstych) publicznych 

przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek 

budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy  

ul. Gałczyńskiego, 

5. zmian budżetu w związku ze zmiana kwot dotacji w 2018 r, 

6. zmian w budżecie związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 16.04.2018 rok. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 3 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny  

i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), oś priorytetowa VIII 

Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  

i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jako Partner 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, 

2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

prowadzonych w formie zaocznej, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r. 

 

 Zarząd Powiatu: 

1. przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie w 2017 

roku. 

2. przyjął informacje z działalności Wydziału Dróg za rok 2017. Podsumowanie akcji zimowej 

w sezonie 2017/18. 

3. przyjął materiał dotyczący „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r.  



4. przyjął do widomości pismo Ministra Zdrowia wystosowane w odpowiedzi na stanowisko 

Konwentu Województwa Opolskiego w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia  

w województwie opolskim. 

5. Przyjął informacje bieżące dotyczące działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 

skierowanego do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

dot. przedstawienia dokumentu pn. „Analiza ryzyka o wpływie niespełnienia wymagań na 

bezpieczeństwo pacjentów”. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie wiaty przystankowej w pasie drogi 

powiatowej 1129 O w miejscowości Miodary. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na skreślenie z ewidencji Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

S.A. środka trwałego w postaci pralnicy.   

 

Zarząd Powiatu rozpatrzył petycję mieszkańców m. Krasowic i podjął decyzję, że na całym 

ciągu DP 1126 O zostanie wykonany remont cząstkowy grysami na sucho „PATCHER”. 

Jednocześnie czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie nakładki 

bitumicznej na w/w odcinku drogi.  

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje o zawiadomieniu Wójta Gminy Pokój o wszczęciu 

postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji zatwierdzającego projekt podziału 

działki nr 323 a.m. obr. Fałkowice w celu wydzielenia działki budowlanej. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: 

Budowa budynku gospodarczego na maszyny i sprzęt rolniczy wraz z niezbędnymi instalacjami 

i urządzeniami technicznymi – działki nr 262, 267/6, 267/8 KM 1 obręb Bukowie, gmina 

Wilków. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: 

Budowa silosu stalowego na zboże, budowie suszarni na zboże wraz z infrastrukturą techniczną 

– działki nr 511, 525/2, 253 KM 1 obręb Bukowie, gmina Wilków. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego parkingu (wjazdu na 

parking) przy drodze powiatowej DP 1118 O ze środków własnych Gminy Wilków. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o dofinansowaniu Namysłowskiego Klubu Sportowego 

„START” w roku 2018 w kwocie 10.000 zł. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do wniosku o nadanie imienia profesora 

Alfreda Bielschovsky‘ego skwerowi na terenie ogrodu szpitalnego Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia. 

 

 Zarząd Powiatu przygotował ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej na 

zadania z zakresu pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
 

 


