
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 11 
z dnia 25 marca 2015 r. 

 
 
 

Zarząd Powiatu podjął 9 uchwał, które dotyczyły: 

1. powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej  

w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych, 

2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Młodzi na start” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Z-cy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Młodzi na start” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, 

5. udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie, 

6. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2015 r., 

7. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r., 

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

odrębnymi ustawami na 2015 r., 

9. udzielenia pełnomocnictwa dla pana Mariusza Mazurkiewicza przy realizacji zadania  

pn. „Budowa kolektora deszczowego na odcinku drogi powiatowej nr DP 1102 O 

Namysłów, ul. Braterska działki nr 837,853/19 i 853/26. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł  się do wniosku Zakładu Energetyki Cieplnej  

SP. ZO.O. w Namysłowie dot. uzgodnienia projektu budowlanego na Modernizację – 

przebudowę sieci cieplnej od ul. Pułaskiego do budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych 

w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wniosek Wójta Gminy Świerczów o odtworzenie rowu 

oraz udrożnienie przepustu w pasie drogi powiatowej nr 1141 O Mąkoszyce – Bąkowice  

i postanowił w/w zadanie zrealizować w bieżącym roku pod warunkiem partycypacji  

w kosztach Gminy Świerczów na poziomie 50 % przy całkowitym koszcie ok. 20.000 zł.  



Zarząd Powiatu zapoznał się z wniosek Wójta Gminy Świerczów i przyjął do planu 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych zadanie dotyczące udrożnienia przepustów 

drogowych w pasie drogi powiatowej: 1133 O skrzyż. Z 1132 O – Osiek Duży, 1132 O 

Starościn – Zbica, 1139 O Świerczów – Bielice i naprawę ubytku w przepuście na drodze 

powiatowej 1187 O w miejscowości Kuźnia. 

 
Zarząd Powiatu zapoznał się z wniosek Wójta Gminy Świerczów dotyczące 

wykonania remontu jezdni drogi powiatowej nr 1141 O Mąkoszyce – Bąkowice i podjął 

decyzję o przyjęcie w/w zadania do planu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2016 r. 

w miarę posiadania środków finansowych. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Parafii p.w. św. Franciszka i św. Piotra  

z Alkantary odnośnie dofinansowania tablicy pamiątkowej poświęconej 75 rocznicy mordu 

katyńskiego, w kwocie 2.500 zł. 

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r., 

2. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2015 r.. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził bilans z wykonania budżetu państwa, 

jednostki i samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r.  


