
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 124 

z dnia 19 lutego 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał dotyczących: 

1. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego  

o uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na prowadzenie prac 

archeologicznych przy zabytkach, 

2. ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 

2018, 

3. określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu Namysłowskiego, 

4. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Namysłowski As Ekologii”, 

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

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

odrębnymi ustawami na 2018 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 19.02.2018 rok. 

 

Zarząd Powiatu zaopiniował 4 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonym bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze. 

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

3. zmian budżetu w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r., 

4. poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności  

w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi 

regionami Polski. 

Zarząd Powiatu przyjął: 

1. sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie i zapoznał się  

z ocenę sytuacji kryminalno – porządkowej i stanem zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w 2017 roku, 

2. informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie 

przeciwpożarowej, 

3.  informację o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej  

za 2017 rok, 

4. sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie  

za rok 2017, 

5. sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 

Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2017, 

6. sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Namysłowie w roku 2017, 



7. informacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2017 rok i informację o kontakcie na I półrocze 2018 roku. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski Gminy Wilków w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Wojciechów, Pszeniczna, Pągów, Idzikowice, Bukowie i Krzyków. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Pokój o uzgodnienie  

w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego projektu decyzję dla inwestycji 

polegającej na podziale nieruchomości w celu wydzielenia drogi wewnętrznej, na działce 

ewidencyjnej nr 142 w miejscowości Zawiść.   

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Rady Sołeckiej w Nowych Smarchowicach 

dotyczącym remontu drogi powiatowej w przysiółku Młynek i podjął decyzją o naprawie 

najbardziej zniszczonego odcinka o długości 250-300 m. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu 35 m2 kostki rozbiórkowej na rzecz 

Sołectwa Krasowice. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana Romana Siring o pozwolenie na 

nieodpłatne postawienie tablicy 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  

w m. Minkowskie. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przesłaniu pisma z wnioskiem o uściślenie 

informacji o: parametrach postumentu, parametrach masztu na flagę oraz przesłaniu dokładnej 

treści jaka zostanie umieszczona na tablicy pamiątkowej. Zarząd Powiatu zawnioskował  

o dołączenie pisma Rady Sołeckiej popierającego powyższą inicjatywę.  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana M. Miarki dot. usunięcia drzew 

rosnących w pasie drogi powiatowej w m. Domaradz i podjął decyzję o dokonaniu przeglądu 

drzew celem zakwalifikowania ich do wycinki. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Zespołu Szkół Mechanicznych na wynajem jednego 

z garaży oraz jednej z sal dydaktycznych na rzecz firmy ZTSH TISBUD. 

 

 Zarząd Powiatu podjął decyzje o ogłoszeniu na stronie internetowej informacji  

o przeznaczeniu do sprzedaży drewna. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku I Liceum Ogólnokształcącego o wyrażenie 

zgody na wycięcie drzew przylegających do budynku głównego szkoły. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził listę laureatów plebiscytu „Namysłowski As Ekologii” 

którym zostaną wręczone nagrody. 

 

Zarząd Powiatu podpisał aneks Nr 1/2018 do Porozumienia Nr 5/2010/POW zawartego 

w dniu 16 listopada 2010 r. pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Powiatem Opolskim  

w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie wychowanka umieszczonego  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Przyjmującego.  

 

Zarząd Powiatu podpisał aneks Nr 1/2018 do Porozumienia zawartego w dniu 20 marca 

2009 r. pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Powiatem Opolskim w sprawie ponoszenia 



wydatków na opiekę i wychowanie wychowanka umieszczonego w placówce opiekuńczo-

wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Przyjmującego.  

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczące realizacji projektu „Realizacja strategii 

niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”. 

 

 


