
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 19 
z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 

 

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały, które dotyczyły: 

1. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2015 r., 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r. 

3. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 24.06.2015 r. 

 

 Zarząd Powiatu rozwiązał porozumienia z Gminą Pokój, Gminą Świerczów i Gminą 

Wilków dotyczące prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r. 

 

 Zarząd Powiatu udzielił informacji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy 

w Opolu, że na terenie gminy Namysłów w miejscowościach Mikowice, Przeczów i Łączany 

nie jest przewidziana budowa dróg publicznych oraz nie wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji dla inwestycji polegającej na 

przebudowie z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gminie Pokój. 

 

 

 

 

 



Zarząd Powiatu uzgodnił rozwiązania dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 143 na 

odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”. 

km linii 
nr 143 

nazwa drogi 
nr 

drogi 
klasa 
drogi 

kategoria 
przejazdu 

wybrany 
wariant 

roboty drogowe 

94,012 
DK 42 – Strzelce – 
Domaszowice – 
Wielołęka  

1145 O Z A wariant 1 remont przejazdu 

99,457 
DK 42 – Strzelce – 
Domaszowice – 
Wielołęka 

1145 O Z C wariant 1, 2 remont przejazdu 

103,743 Kamienna – Łączany  1116 O Z D wariant 1, 2 remont przejazdu 

105,169 
Namysłów – 
Ziemiełowice  

1117 O Z B wariant 1 brak robót 

107,196 Namysłów – Przeczów  1101 O G A wariant 1, 2 remont przejazdu 

111,152 
DP 1125 O – 
Jakubowice  

1124 O Z C wariant 1, 2 brak robót 

116,758 
Pielgrzymowice – 
Namysłów  

1125 O Z B wariant 1, 2 remont przejazdu 

 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nie zezwolił na likwidację przejazdu kolejowego 

zlokalizowanego w km 105,169 w ciągu drogi powiatowej nr DP 1117O o przebiegu 

Namysłów – Ziemiełowice w m. Namysłów, ul. Łączańska. Jednocześnie wskazał na potrzebę 

remontu powyższego przejazdu kolejowego, ponieważ w okolicy w/w przejazdu 

zlokalizowane są duże firmy transportowe i zakłady pracy. 

 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek Sołectwa Smogorzów i podjął decyzję, że środki 

finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej  

nr DP 1105 O na odcinku w m. Smogorzów zostaną ujęte w planie budżetu na 2016 r. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Namysłowie środków trwałych (komputery) do Komendy Powiatowej Policji  

w Namysłowie. 

 


