
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 138 

z dnia 10 lipca 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 8 uchwał dotyczących: 

1. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie.  

2. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Namysłowie, 

3. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Adama Mickiewicza w Namysłowie.  

4. Wyrażeni zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych i oprogramowania 

stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na czas nieokreślony, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku, 

6. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku, 

7. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. 

 

Zarząd Powiat zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 10.07.2018 r.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmiany uchwały XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018. 

 

Zarząd Powiatu przyjął: 

1. Informacje Gminy Pokój w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział 

nieruchomości działki w m. Zawiść.  

2. Informacje o wznowieniu znaków geodezyjnych zniszczonych w trakcie przebudowy 

dróg powiatowych – budowa ścieżek rowerowych.  

3. Zawiadomienie Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego 

na podziale nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanej oraz budowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Fałkowice.  

4. Informacje na temat realizacji projektów unijnych. 

5. Informacje nt protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale 

Promocji i Rozwoju.  

6. Informacje od Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące odrzucenia wniosku o przyjęciu 

używanych zestawów komputerowych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu.  

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie  

o przekazanie 3 zestawów komputerowych do Przedszkola nr 4 w Namysłowie. 

  



Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Domaszowice o wykonanie remontu 

drogi powiatowej nr 1115 O i podjął decyzje o dokonaniu przeglądu drogi celem ustalenia 

zakresu oraz kosztów wykonania robót remontowych nawierzchni bitumicznej. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem mieszkańca wsi Dąbrówka – Dolna dotyczącym 

stanu dróg na terenie Gminy Pokój i podjął decyzje o dokonaniu przeglądu nawierzchni  

DP 1353 O oraz DP 1348 O.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Wilków o likwidację zagrożeń na 

terenie Gminy i podjął decyzję o dokonaniu przeglądu uszkodzonego chodnika oraz barier 

celem ustalenia zakresu oraz kosztów wykonania robót remontowych.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się wnioskiem Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wilkowie  

o wykonanie odwodnienia pasa drogowego przyległego do kaplicy parafialnej w m. Wilków. 

Zarząd podjął decyzje o dokonaniu przeglądu pobocza DP 1124 O w Wilkowie celem ustalenia 

zakresu prac oraz kosztów wykonania odwodnienia.   

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Gminy Pokój dla inwestycji 

polegającej na budowie ganku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jego remontu 

w m. Siedlice.  

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału Dróg dotyczący opłaty 

rocznej składki ubezpieczeniowej – składki członkowskiej na Polską Izbę Inżynierów 

Budownictwa.  

 

 Zarząd Powiatu zrzekł się prawa do odszkodowania za przejęte grunty przez Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu. pod inwestycje drogową pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 454 w m. Ładza. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedłożoną dokumentację dot. inwestycji 

„Prace na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”  

Część A – Zadanie 1 odcinek Kluczbork – Namysłów – gr. województwa 

opolskiego/dolnośląskiego, z następującymi uwagami: na przejazdach kolejowych                          

przecinających drogi powiatowe nr: DP 1116 O i DP 1117 O, należy zaprojektować 

infrastrukturę techniczną zapewniającą możliwość przejazdu rowerzystów.  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Wilków i pozytywnie uzgodnił 

projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa obiektu magazynowego – 

paszarni oraz budynku na narzędzia ogrodowe w gospodarstwie rolno – hodowlanym  

w m. Jakubowice.  

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Sołectwa wsi Dębnik o nieodpłatne 

przekazanie kostki brukowej w miarę jej posiadania.  

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Gminy Namysłów i wyraził zgodę na 

przeprowadzenie prac montażowych związanych z rozbudową monitoringu miejskiego na 

budynku przy Placu Wolności 1 w Namysłowie.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana M. Załogi o przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Wikowie i wyraził zgodę na ich dzierżawę bez 



przetargu pod warunkiem, że kwota czynszu dzierżawnego wynosić będzie nie mnie niż 

29 696,00 zł. – zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.  

 

 Zarząd Powiatu podjął decyzje o zakupie „rzutek ratowniczych” dla Komendy 

Powiatowej Policji w Namysłowie.  

 

 Zarząd Powiatu podjął decyzje o przekazanie 910 m2 kostki rozbiórkowej  

z Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. dla Domu Pomocy Społecznej „PROMYK”  

w Kamiennej.  

 

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu poruszył tematy dotyczące: 

− Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego,  

− składowania odpadów przez instytucje na terenie Powiatu Namysłowskiego  

i dokonywanych kontrolach przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa Starostwa Powiatowego.  
 


