
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 102 

z dnia 31 sierpnia 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 9 uchwał dotyczących: 

1. wydania opinii o pozbawieniu części drogi powiatowej nr 1167 O kategorii drogi 

powiatowej obejmującej działkę nr 250/3 w m. Michałowice, gmina Lubsza, powiat Brzeski, 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku, 

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

odrębnymi ustawami na 2017 rok, 

5. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 

2017 r., 

6. pełnomocnictwa dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, 

7. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VII (siódmych) publicznych przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo 

jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego, 

8. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartych) publicznych przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo 

jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego, 

9. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo 

jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 31.08.2017 r. 
 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla 

inwestycji: budowa dwóch odcinków rowów otwartych na działce nr 201, obręb Idzikowice, 

gmina Wilków. 
 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla 

inwestycji: budowa budynku mieszkalnego i garażowego w ramach zabudowy zagrodowej  

w gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, działki 

nr 290/1 i 290/2 – obręb Bukowie, gmina Wilków. 
 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Gminy Pokój i podjął decyzję, że koszenie 

poboczy wraz z usunięciem zakrzaczeń w m. Fałkowice zostanie wykonana do dnia  

9 września 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wilków i zadeklarował, 

że koszenie poboczy zostanie wykonane do dnia 9 września 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z petycją mieszkańców miejscowości Wielołęka w sprawie 

remontu drogi powiatowej nr 1133 O i 1111 O i podjął decyzje o dokonaniu wstępnej 



inwentaryzacji oraz kosztorysowania prac związanych z remontem w/w dróg powiatowych. 

Zarząd przy w/w drogach postanowił dokonać przeglądu zadrzewień, a wyczyszczenie rowów 

przydrożnych zostanie wykonane w miarę posiadania środków finansowych.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie bez zastrzeżeń zaopiniował wniosek Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu o wydanie opinii odnośnie opracowania projektu dla zadania  

pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700-23+300”. 
 

Zarząd Powiatu pozytywnie bez zastrzeżeń zaopiniował wniosek Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu o wydanie opinii odnośnie opracowania projektu dla zadania 

 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra – Pokój w km 27+300-

28+550”. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat realizacji projektów unijnych. 

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Dąbrowie o nieodpłatne przekazanie 15 używanych zestawów komputerowych.  

 

Zarząd Powiatu przyznał 3 nagrody dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o dofinansowaniu inauguracji roku szkolnego w Zespole 

Szkół Rolniczych w Namysłowie.  

 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dzierżawę gruntów rolnych – działki nr 945/5  

i 945/6 w miejscowości Wilków dla Pani Patrycji Klusko. 

 

Zarząd Powiatu przyjął wyjaśnienia Dyrektora Pietroszka odnośnie wynajmu sali nr 3 

znajdującej się w byłym internacie szkoły dla szkoły podstawowej nr 5 i podtrzymał swoją 

zgodę odnośnie wynajmu. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przyznanie dla Zespołu Szkół 

Rolniczych pomieszczeń na archiwum dla szkoły. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Wójta Gminy Wików i postanowił, że remont 

drogi powiatowej DP 1121 O zostanie ujęty do projektu budżetu na 2018 rok. 

 


