
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 114 

z dnia 29 listopada 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwały dotyczące: 

1. wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu powierzenia prowadzenia przez organizacje pozarządową prowadzącą 

działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie 

namysłowskim w 2018 roku, 

2. wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych 

położonych w obrębie Wilków, 

3. wykazu nieruchomości – urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia 

działalności biurowej, przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lat, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku, 

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

6. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2017 roku. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 29.11.2017 rok. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2017 roku. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. na skreślenie  

z ewidencji środków trwałych sprzętów (m. in. zastawy komputerowe, zgrzewarka, ssak 

elektryczny, respirator pompa infuzyjna). 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilków. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana M. Promnego o zakup i montaż ławek na  

ul. Grunwaldzkiej i wyraził zgodę na montaż ławek w momencie sfinansowania ich zakupu, 

montażu oraz utrzymania przez pana M. Promnego. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Wilków o ujęcie w pracach 

bieżących remontu chodnika w miejscowości Lubska. Zarząd zobowiązał się do zapewnienia 

materiałów do wykonania remontu chodnika, natomiast robocizna pozostaje w kwestii Gminy 

Wików.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dot. remontu dróg powiatowych na terenie Gminy 

Pokój. Zarząd po wiosennym przeglądzie dróg powiatowych dokona oceny nawierzchni 

DP1325 O i stosownie do jej stanu technicznego zostanie ujęta do planu remontów na 2019 rok.   

Ponadto DP 1348 O na odcinku Lubnów – Domaradzka Kuźnia została ujęta w projekcie 

budżetu powiatu na 2018 rok. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania 

dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego  

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie 



budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na działce o nr 23/3 KM 1 obręb Strzelce 

Namysłowskie, gmina Domaszowice.  

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Rady Sołeckiej wsi Woskowice Małe  

w sprawie nadania ulicy, nazwy ulicy Pałacowej na drodze powiatowej – działka 30/1 oraz 

30/2.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat realizacji inwestycji na ul. Braterskiej  

w Namysłowie.  

 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Zespołu Szkół Specjalnych na nieodpłatne użyczenie 

lokalu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pełni nadziei”. 

 

 Zarząd Powiatu podjął decyzje o obniżeniu ceny sprzedaży samochodu „Renault 

Master”, ustalonej do przetargu. 

 

Zarząd Powiatu przekazał zakupione jednostki sprzętu w ramach realizacji projektu 

partnerskiego „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej 

Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” poszczególnym partnerom w okresie 

realizacji przedmiotowego projektu. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat realizacji projektów unijnych. 

 

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie w sprawie działań związanych z przygotowaniem 

projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. 
 


