
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 135 

z dnia 11 i 12 czerwca 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał dotyczących: 

1. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej nr 101604 O poprzez wyłączenie jej 

z użytkowania. 

2. wykazu nieruchomości – urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze 

budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę 

na okres do trzech lat. 

3. wykazu nieruchomości – wykazu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie 

przeznaczonych do dzierżawy na kres do 3 lat. 

4. wykazu nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do 

zbycia, 

5. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie, 

6. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie, 

7. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy września 1939 roku w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 11.06.2018 r. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie: 

1. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego,  

2. zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia        

28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025, 

3. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku. 

Zarząd Powiatu przyjął informacje z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii 

za rok 2017 i stanu czystości powietrza na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował nagrodę Starosty Namysłowskiego dla 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Zespołu Szkół Specjalnych o wyrażenie 

zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Pełni nadziei”.  

 

 Zarząd Powiatu nie wyraził zgody dla Firmy JEDYNAK BABYWELT o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie pasa zieleni przylegającego do posesji, przy drodze powiatowej  

nr 11010. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych  

o wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny.  

 



 Zarząd Powiatu pozytywnie z uwagami uzgodnił przedłożoną dokumentację przez 

Firmę: Pracownia projektowa MOSTOPOL dotyczącą planowanej inwestycji pn. „Przebudowa 

ciągu pieszo-rowerowego – ul. Sworowskiego w Namysłowie”. 

 

  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował proponowany przebieg drogi powiatowej 

1124O na odcinku Dębnik – Wilków”. 

 

 Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na odprowadzanie wód opadowych do rowu 

przydrożnego drogi powiatowej nr 1118 O w miejscowości Idzikowice.  

 

 Zarząd Powiatu udzielił wyjaśnienia inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu na temat przebudowy ul. Braterskiej w Namysłowie.   

 

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu podjął rozmowy na temat: 

− dotacji dla parafii z terenu Powiatu Namysłowskiego,  

− wygranej sprawy dotyczącej zwrotu błędnie naliczonej subwencji w roku 2011, 

− wyniku finansowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za I kwartał 2018 r.  

i kontraktu Szpitala na II półrocze 2018 r.  

 

 


