
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 141 

z dnia 29 sierpnia 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 11 uchwał dotyczących: 

1. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy 

Września 1939 roku w Namysłowie Panu Bartoszowi Medykowi, 

2. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza  

w Namysłowie Pani Joannie Chmurze, 

3. powierzenia stanowiska dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Namysłowie Pani Zdzisławie Letkiej. 

4. Pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, 

5. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu 

ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat stosika obsługi klienta 

mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

6. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, 

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

8. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 r., 

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

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, 

11. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze 

półrocze 2018 roku, 

 

Zarząd Powiat zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 29.08.2018 r.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego 

na rok 2019. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu 

dotyczącym wynajmu pomieszczeń w którym obecnie usytułowana jest sala obsługi podatnika 

Urzędu Skarbowego i wyraził zainteresowanie wynajmem w/w sali. 

 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie na 

zawarcie umów najmu: pomieszczenia na parterze szkoły z przeznaczeniem na kawiarenkę 

szkolną i pomieszczeń znajdujących się na trzecim piętrze budynku głównego szkoły  

z przeznaczeniem na realizację działań dydaktyczno – opiekuńczych.  

 

 Zarząd Powiatu prowadził rozmowy na temat sprzedaży mienia oraz składania 

wniosków do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  

2016-2019. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Przewodniczącego Osiedla Leśnego  

w Namysłowie o poprawę bezpieczeństwa na nowo powstałej ścieżce rowerowej na  



ul. Oławskiej. Zarząd poinformował wnioskodawcę, że roboty związane z realizacją zadania 

nie są zakończone a planowany termin zakończenia prac ustalony jest na 30.09.2018 r.  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o współfinansowanie prac dot. położenia rury 

w rowie i utwardzenia pobocza drogi w m. Głuszyna. Zarząd wyraził zgodę na zarurowanie na 

koszt wnioskodawcy pod warunkiem przygotowania dokumentacji i uzyskania odpowiedniego 

zezwolenia.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął: 

1. Zawiadomieniem Gminy Pokój o wszczęciu postepowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji transformatorowej w m. Zawiść.   

2. Informacje o wznowieniu znaków geodezyjnych zniszczonych w trakcie przebudowy 

dróg powiatowych – budowa ścieżek rowerowych.  

3. Informacje Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu 

na temat wyników kontroli w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o właściwe utrzymanie drogi powiatowej na 

odcinku Siedlice – Pokój i udzielil odpowiedzi, że remont DP 1354 O Dzików – Siedlice 

zostanie wykonany w miarę posiadanych środków finansowych.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił wniosek Gminy Pokój o uzgodnienie  

w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego projektu decyzji dla zamierzenia 

inwestycyjnego polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej w m. Zawiść.    

 

Zarząd Powiatu podpisał: 

1. 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, 

2. 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, 

3. aneks Nr 2/2018 do Porozumienia Nr 4/2014/RZ z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie 

przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej spokrewnionej oraz ustalenia warunków jej 

pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę i wychowanie.  
 


