
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 140 

z dnia 09 sierpnia 2018 r.  

 

 

Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał dotyczących: 

1. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania 

egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego, 

2. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego 

przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat 

nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie, 

3. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 r., 

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

5. 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 09.08.2018 r.  

 

Zarząd Powiatu przyjął: 

1. Zawiadomienie Gminy Pokój o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego, polegającego na budowie linii napowietrzno – kablowej 15 kv relacji 

Pokój – Wołczyn. 

2. Zawiadomienie Gminy Pokój o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 

dobudowie ganku do budynku mieszkalnego w m. Siedlce. 

3. Informacje Zespołu Szkół Mechanicznych o wynajęciu szkolnego boiska sportowego. 

4. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie  

i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3b.  

5. Informacje na temat realizacji projektów unijnych.   

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  

w Ładzy o przyznanie środków finansowych na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej.  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem radnego Rady Miejskiej w Namysłowie  

o naprawę zerwanego pobocza drogi powiatowej w miejscowości Kowalowice oraz o wycięcie 

zakrzewień na odcinku drogi Kowalowice – Głuszyna i podjął decyzje o wyznaczeniu terminu 

spotkania w celu określenia prac.  

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił wniosek Firmy MOSTOPOL o uzgodnienie 

projektu budowlanego na wykonanie oświetlenia na terenie gminy Namysłów. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o naprawę nawierzchni i wyczyszczenie 

rowów we wsi Wielołęka i podjął decyzje o dokonaniu kontroli zgłaszanych uwag. 

 



 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańca wsi Idzikowicach dotyczącym 

wykupu części pasa drogowego przy działce nr 66/2 położonej w w/w miejscowości i nie 

wyraził zgody na powyższe.  

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku mieszkańca wsi Idzikowice o utwardzenie 

pobocza na całej długości działki 70/15. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Pokój i pozytywnie uzgodnił projekt 

decyzji dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  

w m. Fałkowice.    

 

 Zarząd Powiatu dyskutował na temat remontu dróg powiatowych.  

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Zespołu Szkół Rolniczych o wyrażenie zgody 

na wynajem sali gimnastycznej. 

 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DIAKÓW 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu do 

celów projektowych na lokalizację projektowanych kabli 15 kV wraz ze złączem kablowym na 

terenie działek nr 833/4 i 833/1 oraz w pasie drogowym ul. Braterskiej nr 837 w Namysłowie.  

 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie szafki należącej do Starostwa 

Powiatowego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.   

 

 

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

skierowanym do Burmistrza Namysłowa dot. postepowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt 

zbierania odpadów, w tym złomu” na działce sąsiadującej w terenem namysłowskiego szpitala.   

 

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Kluczborskim  

a Powiatem Namysłowskim w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo – 

wychowawczej oraz określenia warunków jej pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę 

i wychowanie oraz porozumienie Nr OR.031.18.2018.PCPR zawarte pomiędzy Powiatem 

Oleśnickim a Powiatem Namysłowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

spokrewnionej oraz ustalenia warunków jej pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę  

i wychowanie. 

 

  Zarząd Powiatu podjął rozmowy na temat sprzedaży gruntów, służby zdrowia, 

obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych i systemu kolejkowego w Wydziale 

Komunikacji.  

 
 


