
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 101 

z dnia 7 sierpnia 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały dotyczące: 

1. zmiany uchwały nr 92/352/2017 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 maja 2017 r. 

w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości położonych  

w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przez Powiat Namysłowski na rzecz 

Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM  

W PRZYSZŁOŚĆ”, 

2. wykazu nieruchomości – wykazu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie 

przeznaczonych do dzierżawy na okres jednego roku, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r. 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 07.08.2017 r. 
 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Wików, dotyczącym 

utwardzenia pobocza w m. Bukowie podjął decyzje o wystosowaniu pisma do Wójta Gminy 

Wilków o partycypacje w kosztach w wysokości 50%. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził koncepcje Firmy LARIX odnośnie projektu „Realizacja 

strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego”. Zarząd zawnioskował,  

o przedstawienie innych propozycji odnośnie wiat i miejsc postojowych. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat realizacji projektów unijnych. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się i przychylił się do wniosku Prezesa Towarzystwa 

Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” o wyrażenie 

czasowej zgody na doraźne, krótkoterminowe podnajmowanie sali konferencyjnej i sali 

gimnastycznej. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do prośby Pana M. Załogi i wyraził 

zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej nr 945/5 i 945/6. na okres 

jednego roku.  

 

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Wilków o wydanie 

opinii o projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wilków. 

 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do wniosku Urzędu Miejskiego w Namysłowie  

o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów terenu z przeznaczenie na tereny 

zielone, rekreacyjne w pobliżu ulic Gałczyńskiego i Miłosza.  

 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu poruszył tematy dot. mienia powiatu, odwołania 

się od wyroku przez radnego Sławomira Gradzika i Pracowniczej Kasy Zapomogowo – 

Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie. 
 


