
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 82 

z dnia 29.12.2020 r. 

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały w sprawie: 

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

ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat pomieszczenia 

usługowego z używalnością pomieszczeń dodatkowych położonego na Sali operacyjnej 

obsługi klientów na parterze budynku starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

2. Zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku. 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok. 

Ponadto Zarząd Powiatu postanowił wstrzymać się od podjęcia uchwały Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie obniżenia stawki czynszu za dzierżawę budynku prosektorium 

stanowiącego własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczonego na prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej i postanowił powrócić do tematu projektu uchwały na 

posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 04 stycznia 2021 roku.  

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Urzędu Miejskiego w Namysłowie w sprawie  

nieodpłatnego przekazania działki w Kamiennej na rzecz Gminy Namysłów proponując 

nieruchomość gruntową niezabudowaną – działkę nr 48, k.m. 1 o pow. 0,2400 ha, 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem mieszkańca Świerczowa w sprawie powstawania 

spękań na obiektach budowlanych znajdujących się przy drodze powiatowej nr 11360  

w Świerczowie i postanowił zlecić wykonanie wizji w terenie mającej na celu określenie 

przyczyn spękań obiektów po zakończeniu kwarantanny narodowej czyli po 17 stycznia 2021r. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem mieszkanki Świerczowa w sprawie zabezpieczenia 

rowu mieszczącego się przy drodze powiatowej nr 11360 w Świerczowie i postanowił zlecić 

wykonanie wizji w terenie po zakończeniu kwarantanny narodowej czyli po 17 stycznia 2021r. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wójta Gminy Świerczów zezwalającą Zarządowi 

Powiatu Namysłowskiemu na wycięcie 22 sztuk drzew z obrębu Dąbrowa, Świerczów, Bielice 

oraz Bąkowice.  

  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację w sprawie wydania dla Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Robotnika z Zawiści decyzji o warunkach zabudowy dla 

inwestycji polegającej na wydzieleniu działki budowlanej oraz budowie budynku 

gospodarczego na dz. nr 175, obręb Kopalina, gmina Pokój. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Urzędu Gminy Domaszowice  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice. 

  

 Zarząd Powiatu zdecydował o naliczeniu firmie VIANKO kary za nieterminowe wykonanie 

robót w ramach bieżącego utrzymania dróg  na  kwotę  19.166 zł.   

 

Zarząd Powiatu zatwierdził autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2021 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął informację o wynikach opinii komisji stałych w sprawie uchwalenia 

WPF Powiatu Namysłowskiego na lata 2020-2030 oraz projektu budżetu na 2021 rok. 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


