
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 4 

z dnia 19 grudnia 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał dotyczących: 

1. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VI (szóstych), VII (siódmych)  

i X (dziesiątych), publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 

nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych  

w Namysłowie przy ul. Miłosza i ul. Gałczyńskiego, 

2. zasad zatrudniana osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach 

gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub 

niezawodowej, 

3. zmiany uchwały nr 79/289/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 grudnia 2016r. 

w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomościami Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2016-2019, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2018 r, 

5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku, 

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

odrębnymi ustawami na 2018 rok. 

 

Zarząd Powiat zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 19.12.2018 r.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 6 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. zmiany uchwały w sprawę określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

2. zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy  

w Namysłowie, 

3. uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, 

4. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r, 

5. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia 2019 r.  

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej na 

wynajem powierzchni reklamowej dla firmy Kraft Sp. z o. o.  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminy Domaszowice dotyczącym podania 

terminu remontu drogi powiatowej nr DP 1111 O relacji Proszów – Nowa Wieś oraz o szybsze 

reagowanie na sytuacje na drogach powiatowych w okresie zimowym. Postanowił, że  

w porozumieniu z wójtami poszczególnych gmin w I kwartale 2019 r. opracuje 5-letni plan 

remontów dróg powiatowych przebiegających przez poszczególne gminy. W zakresach 

remontów zostaną uwzględnione możliwości finansowe Powiatu Namysłowskiego oraz 

potrzeby mieszkańców poszczególnych gmin. Zarząd Powiatu poinformował, że zimowe 

utrzymanie dróg jest realizowane zgodnie z informatorem zimowego utrzymania dróg 



powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2018-2019 oraz z załącznikiem  

nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 października 1994 r.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminy Domaszowice o podanie terminu 

wykonania prac porządkowych na trasie Domaszowice – Wielołęka, Wielołęka – Nowa Wieś  

i Wielołęka – Zofijówka. Postanowił, że w porozumieniu z wójtami poszczególnych gmin  

w I kwartale 2019 r. opracuje 5 letni plan remontów dróg powiatowych przebiegających przez 

poszczególne gminy. W zakresach remontów zostaną uwzględnione możliwości finansowe 

Powiatu Namysłowskiego oraz potrzeby mieszkańców poszczególnych gmin. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o zamontowanie barierek ochronnych przed 

wejściem do szkoły w Dębniku oraz oznakowania dróg przez szkołą znakami drogowymi 

informującymi o strefie szkolnej i podjął decyzje o zorganizowaniu spotkania w celu ustalenia 

zakresu prac. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Urzędu Miejskiego dot. zaopiniowania 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Namysłów i nie wniósł do niego uwag. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Sołectwa wsi Domaradzka Kuźnia dot. 

zarezerwowania środków w przyszłorocznym budżecie powiatu namysłowskiego na remont 

drogi powiatowej nr 1348 O na odcinku Lubnów – Domaradzka – Kuźnia. Postanowił, że  

w porozumieniu z wójtami poszczególnych gmin w I kwartale 2019 r. opracuje 5 letni plan 

remontów dróg powiatowych przebiegających przez poszczególne gminy. W zakresach 

remontów zostaną uwzględnione możliwości finansowe Powiatu Namysłowskiego oraz 

potrzeby mieszkańców poszczególnych gmin.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem radnego Gminy Pokój dot. remontu drogi 

powiatowej DP 1325 O i 1348 O na odcinku Szum – Zawiść – Kopalina oraz ujęcie tego zadania 

w budżecie powiatu na 2019 rok. Postanowił, że w porozumieniu z wójtami poszczególnych 

gmin w I kwartale 2019 r. opracuje 5 letni plan remontów dróg powiatowych przebiegających 

przez poszczególne gminy. W zakresach remontów zostaną uwzględnione możliwości 

finansowe Powiatu Namysłowskiego oraz potrzeby mieszkańców poszczególnych gmin.  

 

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

o skreślenie z ewidencji środków trwałych sprzętu ze względu na jego zużycie. 

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie z uwagami uzgodnił projekt decyzji Gminy Wilków  

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej  

o mocy do 1MW – Młokicie I i II wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowa kontenera 

technicznego. Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, że pisma winny być kierowane do zarządcy 

drogi, czyli do Zarządu Powiatu a nie do Zarządu Dróg Powiatowych.    

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycje nagród Starosty Namysłowskiego 

dla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych.  

 

 

 



 Zarząd Powiatu zapoznał się z: 

1. decyzją Gminy Pokój o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na wydzieleniu 

działki budowlanej oraz budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działce w m. Kopalina, 

2. skargą dotyczącą niewłaściwego utrzymania drogi powiatowej na odcinku Siedlice – Pokój, 

3. skargą w przedmiocie wycinki drzew przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, zniszczenia 

trawy i systemu korzeniowego oraz kradzieży ściętych drzew, 

4.  petycją w przedmiocie odnowy nawierzchni drogi DP 1354 O Dzików – Siedlice 

(kontynuacja petycji, która wpłynęła do Urzędu w dniu 29.08.2018r.), 

5. opiniami komisji stałych Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 – 2025 oraz projektu budżetu  

na 2019 rok wraz z autopoprawkami. 

 

 

 


