
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 86 

z dnia 03.02.2021 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał w sprawie: 

1. Wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie. 

2. Wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż  

130 00 złotych. 

3. Bezpłatnego udostępniania sal gimnastycznych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego. 

4. Zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku. 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. 

6. Przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień  

w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2021 roku. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 03 luty 2021 r. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

1. Zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata  

2021-2029. 

2. Zmiany uchwały Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok. 

3. Zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2021 

roku. 

4. Wyrażania zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów 

darowizny nieruchomości położonych w Kamiennej. 

5. Zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Powiatu 

Namysłowskiego.   

Zarząd Powiatu przyjął: 

 

1. Informacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia o zawartych umowach z Opolskim 

Oddziałem Wojewódzkim  NFZ na rok 2021. 

2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie i zapoznał 

się z oceną sytuacji kryminalno -  porządkowej i stanem zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w 2020 roku, 

3. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie 

za rok 2020, 

4. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz 

Gospodarowania Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2020. 

5. Informacje Burmistrza Namysłowa  w sprawie wydania decyzji  zezwalającej 

Zarządowi Powiatu Namysłowskiego  na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku Lipa  

w m. Smogorzów, dz. nr 380/1. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął do wiadomości uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu 

Namysłowskiego oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2021 rok. 



 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego wyraził zgodę: 

1. Zespołowi Szkół Rolniczych w Namysłowie na nieodpłatne przekazanie Starostwu 

Powiatowemu w Namysłowie trzech komputerów marki HP Compaq. 

2. Namysłowskiemu Klubowi Sportowemu „START” w Namysłowie na wynajem Sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz w  I Liceum 

Ogólnokształcącym w Namysłowie.  

3. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie na nieodpłatne przekazanie 

Starostwu Powiatowemu w Namysłowie monitora AOC o numerze inwentarzowym 

GRIV/491PCPR/ST/31. 

4. Domu Dziecka w Namysłowie na nieodpłatne przekazanie Starostwu Powiatowemu  

w Namysłowie komputera marki HP Pro 3500 series. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie i wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie gminie Namysłów działki nr 48 oraz 

47/7 pod budowę świetlicy wiejskiej.   

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekty decyzji: 

1. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na budynek stolarni w celu prowadzenia działalności 

gospodarczej – produkcja gontów drewnianych oraz zmianie sposobu użytkowania 

drugiego budynku gospodarczego na budynek  z pomieszczenia gospodarczego na 

budynek z pomieszczeniami socjalnymi na działce ewidencyjnej nr 462 k.m 3 obręb 

Krzywa Góra , gmina Pokój, 

2. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa  

z rozbudową budynku gospodarczego na punkt ważenia i badania laboratoryjnego zbóż, 

budowa zbiornika naziemnego p.poż., budowa trzech silosów na zboże w zabudowie  

w gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami 

technicznymi”, dz. nr 253,262,779, obręb Bukowie, gmina Wilków, 

3. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa budynku 

mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym z niezbędnymi 

instalacjami i urządzeniami technicznymi”, dz. 253,262, obręb Bukowie, Gmina 

Wilków. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Firmy P.P.U.H EWEL-BART ze Skoroszowa  

i wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania prac wycinki krzaków do dnia 15.04.2021 

roku.  

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z zawiadomieniem Gminy Pokój  

o wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 23, obręb Fałkowice  

Zarząd Powiatu zapoznał się z petycją mieszkańców wsi Domaszowice dot. wykonania 

remontu ulicy Strzeleckiej. Starosta odnosząc się do petycji poinformował,  że na tę okoliczność 

zostanie przedstawione stanowisko, które zarząd powiatu przedłoży komisji skarg, wniosków  

i petycji. Zdaniem starosty petycja ta jest niezasadna ponieważ zarząd powiatu planuje 

wykonanie remontu tej drogi bez względu na okoliczność złożenia petycji ponieważ znacznie 

wcześniej, bo już na sesji w listopadzie konieczność wykonani tych prac sygnalizowali radni. 

Radni ci otrzymali wówczas zapewnienie, że droga ta będzie remontowana. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu w sprawie uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 77/276/2020 w sprawie 

udzielenia poręczenia krótkoterminowego.   

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


