
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 90 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał w sprawie: 

1. uchylenia uchwały nr 92/516/2009 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia  

25 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie przez Powiat 

Namysłowski na rzecz Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Namysłowie nieruchomości położonych  

w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois, 

2. wykazu nieruchomości – kompleksu budynków użytkowych położonych  

w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania  

w dzierżawę na okres trzech lat, 

3. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na okres trzech 

lat, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku, 

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

6. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2016 rok. 

 

Zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek budżetowych i dochodów 

gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 

26.04.2017 r. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Gminy Pokój i nie wniósł uwag do projektu 

decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na lokalizacji siłowni zewnętrznej  

i innych urządzeń małej architektury w ramach istniejącego terenu usług oświaty – obręb 

Domaradz. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Gminy Pokój i nie wniósł uwag do projektu 

decyzji dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń 

budynku usług publicznych na cele usługowe – inkubator przetwórstwa miejscowości 

Fałkowie. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 

Terenowy w Opolu i udzielił informacji, że nie planuje się budowy dróg publicznych na terenie 

gminy Domaszowice, obręb Wielołęka i Siemysłów. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Gminy Pokój nr XXVIII/229/2017 z dnia  

30 marca 2017 r. i przyjął informacje w sprawie apelu Rady Gminy Pokój o podjęcie działań  

w celu przeprowadzenia remontu dróg Powiatu Namysłowskiego nr 1348O, 1325O, 1349O, 

1132O, 1353O. 1354O, 1150O i 1352O. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyznaczeniu dzierżawcy gruntów rolnych położonych  

w Namysłowie dodatkowego trzymiesięcznego terminu na zapłatę zaległego czynszu 

wynikającego z umowy dzierżawy nieruchomości rolnej z dnia 9 września 2016 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wypowiedzenia umowy użyczenia z dnia 

30.11.2009 r. w stosunku do nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej  



i ul. Dubois w celu zmiany formy władania w/w nieruchomościami z umowy użyczenia na 

umowę dzierżawy.   

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej „Promyk”  

w Kamiennej o wyrażenie zgody na wynajem części działki nr 46/2 pod tablicę reklamową do 

czasu uzyskania informacji o ostateczniej ustalonej wysokości miesięcznego czynszu oraz 

sposobie jego ustalenia.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Namysłowskiego z kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odrzuceniu 

skargi radnych w sprawie wyboru wicestarosty i w sprawie zmiany statutu powiatu. 

 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu omówił tematy dot: 

 uroczystości z okazji Dnia Flagi, która odbędzie się 2 maja br., 

 wniosków o dotacje konserwatorskie na remont kościołów, 

 boiska przy Zespole Szkól Mechanicznych. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o przekazaniu środków dydaktycznych zakupionych  

w ramach projektu „Razem dla Lepszej Edukacji w Powiecie Namysłowskim” na rzecz 

Partnerów biorących udział w projekcie. 

 
 


