
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 6 

z dnia 14 stycznia 2019 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały dotyczące: 

1. udzielenia pełnomocnictwa dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania 

czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg,  

2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, 

3. uchwalania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.  

 

Zarząd Powiat zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 14.01.2019 r.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował poniższe projekty uchwał Rady Powiatu  

w sprawie: 

1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2019 rok, 

2. delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku, 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę: 

− na bezpłatne użyczenie sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie 

dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury, 

− dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie na zawarcie 6 umów najmu 

(pomieszczenia na parterze szkoły z przeznaczeniem na kawiarenkę szkolną, teren na boisku 

szkolnym z przeznaczeniem na plac manewrowy - 2 umowy, pomieszczenia w piwnicach 

szkoły z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, sala gimnastyczna na rzecz Browaru 

Namysłów i Diehl Controls Polska).  

− dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM  

W PRZYSZŁOŚĆ” na wynajęcie pomieszczenia dla Radcy Prawnego.   

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych dotyczącą 

wynajmu sali sportowej wraz z pomieszczeniami Gminie Namysłów.  

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Spółki MOSTY KATOWICE o wydanie 

opinii dot. lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. Prace na linii kolejowej 143 na odcinku 

Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów część A – zadanie 1 odcinek Kluczbork – 

Namysłów – gr. Województwa opolskiego/dolnośląskiego i zaopiniował go pozytywnie  

z uwagami. Uwagi dotyczyły zaprojektowania na drogach 1116 i 1117 infrastruktury 

technicznej zapewniającej możliwość przejazdu rowerzystom.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował decyzje Gminy Pokój o warunkach zabudowy 

dla inwestycji polegającej na wydzielaniu działki budowlanej oraz budowie budynku 



mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  

w m. Fałkowice. 

 

Zarząd Powiatu ustalił cenę wykupu drewna pozyskanego z wycinki drzew przy 

drogach powiatowych w 2019 roku na poziomie roku ubiegłego.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Urzędu Gminy Domaszowice dot. podania 

terminu remontu drogi powiatowej nr 1115 O relacji Gręboszów – Sułoszów oraz drogi 

powiatowej nr 1199 O w m. Siemysłów. Zarząd poinformował, że w I kwartale 2019 r. zostanie 

opracowany 5- letni plan remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Domaszowice.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Domaszowice dot. podania terminu 

remontu drogi powiatowej nr 1111 O relacji Proszów – Nowa Wieś na odcinku Woskowice 

Górne. Zarząd poinformował, że w I kwartale 2019 r. zostanie opracowany 5- letni plan 

remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Domaszowice.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Domaszowice dot. podania terminu 

wykonania remontu przejścia dla pieszych w m. Domaszowice. Zarząd poinformował, że  

w I kwartale 2019 r. zostanie opracowany 5- letni plan remontów dróg powiatowych na terenie 

Gminy Domaszowice. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem mieszkańca ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie  

o wykonanie zabezpieczenia pasa drogowego DP 1125 O z powodu częstych zdarzeń 

drogowych, skutkujących niszczeniem ogrodzenia Jego posesji. Zarząd podjął decyzje  

o zamontowaniu w pasie drogowym DP 1125 O trzech sztuk słupków blokujących do końca  

I półrocza 2019 roku. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniami Urzędu Miejskiego w Namysłowie  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Bukowa Śląska i Smarchowice Wielkie i nie wniósł do nich uwag.  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął informacje dotyczące możliwość pozyskania 

środków unijnych dostępnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2019 roku.   

 

 Zarząd Powiatu przyjął plan pracy Zarządu Powiatu Namysłowskiego.  
 

Zarząd Powiatu ustalił wykaz zadań z zakresy kultury i sportu współfinansowanych 

przez Powiat Namysłowski w 2019 roku.  

 


