
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 85 

z dnia 18.01.2021 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 15 uchwał w sprawie: 

1. Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 

nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta 

Nauczyciela, ustalenia form i specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane 

oraz planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek 

oświatowych w 2021 roku. 

2. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu 

dziecka  i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej. 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. 

4. Upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań. 

5. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań. 

6. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań. 

7. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań. 

8. Upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Namysłowie do zaciągania zobowiązań. 

9. Upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie do 

zaciągania zobowiązań. 

10. Upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej do zaciągania 

zobowiązań. 

11. Upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do 

zaciągania zobowiązań. 

12. Upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania 

zobowiązań. 

13. Upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań, 

14. Upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

do zaciągania zobowiązań. 

15. Upoważnienia Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Powiecie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań. 

 

 Ponadto Zarząd Powiatu wstrzymał się od podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie przyjęcia „ Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  

w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023”.  

 Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 18.01.2021 r. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wykaz  zadań z zakresu sportu  i kultury współfinansowanych 

przez Powiat Namysłowski w roku 2021. 

 



     Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku. 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego udzielił informacji Gminie Domaszowice w sprawie 

wykonanych prac przy ul. Strzeleckiej w miejscowości Domaszowice w 2020 roku. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem gminy Domaszowice w sprawie 

wykonania remontu na ul. Strzeleckiej w m. Domaszowice i w odpowiedzi na pismo postanowił 

poinformować, że zarządowi powiatu znany jest zły stan drogi ponieważ zgłaszali go Radni 

Powiatowi z gminy Domaszowice. W związku z powyższym przystąpiono do rozpoczęcia prac 

projektowych nad w/w zadaniem. Zarząd Powiatu ponadto poinformował, że po uzyskaniu 

kompletnej dokumentacji wraz  kosztorysami inwestorskimi Powiat będzie czynił starania 

celem pozyskania środków finansowych. Jednocześnie Powiat zwróci się w piśmie z prośbą  

o dofinansowanie powyższego zadania w wysokości do 50 % szacowanej wartości.  

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: 

− Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z garażem w zabudowie zagrodowej  

w gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

działka nr 79, Am 1, obręb Jakubowice, gmina Wilków. 

− Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 48/2, obręb Siedlice, gmina Pokój.   

− Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 465/1, obręb Domaradz, 

gmina Pokój. 

− Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędnymi instalacjami  

i urządzeniami technicznymi”, dz. nr 77/212, obręb Idzikowice, gmina Wilków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


