
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 14 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 
 

Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał, które dotyczyły: 

1. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim I” współfinansowanego   

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

2. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim I” współfinansowanego   

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim I” współfinansowanego   

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4. udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Powiatu Namysłowskiego do dokonywania 

czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg, 

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

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

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

odrębnymi ustawami na 2015 r. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienia zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 29.04.2015 r. 

 

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

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

2. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu w 2015 r. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  

o zwolnienie z obowiązku realizacji pensum. 

 



Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej w Opolu w sprawie 

montażu instalacji radiowej na budynku przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie. 

 

 Zarząd Powiatu podpisał z XXXXXXXXX (ochrona danych osobowych – 

Dz.U.2014.1182 j.t) protokół z rokowań w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek  

nr 1133/9 i 1133/11 położnych w Namysłowie.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zatwierdził projekt decyzji o warunkach zabudowy dla 

terenu obejmującego nieruchomość w miejscowości Idzikowice, na której wnioskowana jest 

budowa budynku mieszkalnego oraz wolnostojącego garażu dwustanowiskowego. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie z uwagami zatwierdził projekt decyzji  

nr SG.II.6730.5.2015 dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz  

z niezbędną infrastrukturą (zbiornik wybierany na ścieki sanitarne, utwardzane podjazdy  

i podejścia oraz przyłącza), na działce ewidencyjnej nr 606/2 ark.m.3 w miejscowości 

Domaradz. 

 

 Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Firmy Produkcyjno – Handlowej 

„DRUSZCZ” dotyczącym przedłużenia terminu zakończenia prac porządkowych związanych 

z wycinką 113 drzew. 

 

 Zarząd Powiatu  przychylił się do wniosku Powiatowego Urzędu Pracy na przekazanie 

środków trwałych (5 zestawów komputerowych) do Powiatowej Komendy Policji  

w Namysłowie. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł uwag do zawiadomienia o sporządzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we 

wsi Jastrzębie i wsi Nowy Folwark. 

 

 Zarząd Powiatu ze względu na brak możliwości prawnych negatywnie odniósł się do 

wniosku (ochrona danych osobowych – Dz.U.2014.1182 j.t) o pomoc w sfinansowaniu 

operacji zaćmy oczu.  

 

 



 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Ministra Zdrowia i Starosty Nyskiego na temat 

utworzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie województwa Opolskiego. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  

i wyraził zgodę na skreślenie z ewidencji środków trwałych sprzętu, który ze względu na zły 

stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację (są to m. in. łóżka rehabilitacyjne, pompy 

infuzyjne, ssak, fotometr, cieplarka, oprogramowania).  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu 

za 2014 r. 

 
 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Wójta Gminy Wilków i umorzył odsetki 

naliczone z tytułu spóźnionej opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia  

o skreślenie z ewidencji środków trwałych sprzętu medycznego. 


