
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 134 

z dnia 30 maja 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały dotyczące: 

1. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku,  

2. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 30.05.2018 r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie opinii  

o łączeniu powiatów w podziale województwa na okręgi wyborcze. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

1. przekazanie zagospodarowania poscaleniowego we wsi Dąbrowa na rzecz Gminy 

Świerczów w związku z zakończeniem trwałości projektu, 

2. przekazanie nakładów poniesionych na realizację projektu „Ochrona, promocja i rozwój 

dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część 

północna” na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, 

3. przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Wilkowie o nr 945/5  

i 945/6 na okres 2 lat, 

4. legalny dojazd dla Spółki PLON drogą powiatową nr 1129 O na odcinku Krzemieniec – 

Minkowskie do terenu zakładu oraz w dalszej jej części, od skrzyżowania z drogą krajową 

nr 39 w kierunku Biestrzykowice – dojazd do pól w obrębie Żaba. 

 

Zarząd Powiat zapoznał się z pismem z Gminy Pokój przekazującym wniosek  

o naprawę drogi powiatowej Dąbrówka Dolna – Święciny i udzielił odpowiedzi, że w/w drodze 

został wykonany remont.  

 

Zarząd Powiat zapoznał się z pismem Gminy Domaszowice dotyczącym remontu drogi 

powiatowej nr 1108 O i 1112 O znajdujących się w miejscowości Woskowice Górne. Zarząd 

udzielił odpowiedzi, że został wykonany remont drogi nr 1111 O i 1112 O, a w najbliższym 

dniach zostanie wykonany remont drogi 1108 O. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

Oddział Terenowy w Opolu i udzielił odpowiedzi, że na działce nr 1/6 w m. Woskowice Małe 

nie jest przewidziana budowa dróg publicznych i Zarząd nie zamierza w latach 2018-2019 

wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postepowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji 

drogowej.  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Sołtysa i radnych z m. Bąkowice o remont 

drenażu przy drodze powiatowej nr 1141 O w m. Bąkowice. Zarząd podjął decyzje  

o zastosowaniu metody czyszczenia wuko, po którym zostanie oszacowany koszt naprawy  

i zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnej naprawy niedrożnego drenażu.  

 



 Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej 

kontroli w Wydziale Inwestycji Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu.  

 

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu rozmawiał na temat gazety „Nasz Powiat”.  

 


