
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr24 
z dnia 14 września 2015 r. 

 

 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał, które dotyczyły: 

1. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego 

nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego 

się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

2. udzielenia pełnomocnictwa dla XXXXXXXXXXXXXXX przy realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O o przebiegu 

Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953,7”. 

3. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku, 

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

5. zmian w budżecie w związku z zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2015 r., 

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

odrębnymi ustawami na 2015 r.. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 14.09.2015 r. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 

2015 r. i informacje bieżącą oraz sprawozdanie z sytuacji kryminalno – porządkowej na 

terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 2015 r. 

 
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Powiatowego Urzędu Pracy o bezpłatne 

przekazanie środków trwałych (komputerów) do Komendy Powiatowej Policji  

w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł uwag do wniosku Burmistrza Namysłowa o 

uzgodnienie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy 

Folwark. 

 

 

 



Zaopiniował pozytywnie 7 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. zmiany uchwały dot. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  

w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

2. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez 

rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

3. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Ligocie Książęcej, 

4. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 

5. ustalania zasad przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

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

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

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Banku Żywności z siedzibą w Luboszycach  

z wykonania zadania publicznego pn. „Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie 

gromadzenia rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy 

społecznej”. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z koncepcjami i szacunkową analizą finansową odnośnie 

opracowania dokumentacji projektowej przebudowy mostu „Pieczyska II” i wybrał wariant I 

przebudowy mostu, który wynosi 560 000 zł. netto. (wariant II wynosi 910 000 zł. netto). 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX o wykre ślenie 

hipoteki kaucyjnej z księgi wieczystej z tytułu dzierżawy gruntów rolnych położonych  

w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Firmy TOMBUD odnośnie 

wyłączenia z gwarancji uszkodzeń nawierzchni na drodze powiatowej DP 1103 O na odcinku 

w m. Jakubowice. 

 



Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Wójta Gminy Pokój o zwiększenie środków 

na remont drogi powiatowej w miejscowości Domaradz, kosztem rezygnacji z zadania dot. 

wykonania chodnika w Domaradzkiej Kuźni (przy kościele). 

 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości oświadczenie Firmy DP WIND 2 dot. 

przeniesienia gwarancji jakości i rękojmi wykonania chodnika w miejscowości Wilków na  

ul. Kolejowej na Zarząd Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji dot. stawek 

za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci Internetu szerokopasmowego. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął do projektu budżetu powiatu na 2016 rok 

wnioski Sołtysów Smarchowic Małych i Ligotka. 

 


