
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 88 

z dnia 19.03.2021 r. 

 

 Zarząd Powiatu podjął 8 uchwał w sprawie: 

1. powołania Komisji zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń kategorii I na 

przejazd nienormatywnych, 

2. zatwierdzenie Regulaminu określającego zasady udzielenia zamówień publicznych, 

których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł, 

3. wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Namysłowskiego na rzecz Gminy Namysłów, 

4. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości 

stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczone do zbycia w drodze 

darowizny na rzecz Gminy Namysłów, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku, 

6. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku, 

7. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok, 

8. upoważnienia Dyrektora Powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Namysłowie do 

składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu 

Namysłowskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej oraz ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 19 marca 2021 r.  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 4 projekty uchwał Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

1. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku 

dla Powiatu Namysłowskiego, 

2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,  

3. uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

4. wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Obywatela Województwa Opolskiego 

Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku Województwa 

Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole.  

Zarząd Powiatu przyjął: 

1. informacje o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej 

za rok 2020, 

2. ocenę stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2020, 

3. sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka i Filii  

w Namysłowie za rok 2020, 

4. sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za  

rok 2020, 

5. informacje o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za rok 2020, 

6. sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 

2020 w zakresie pomocy społecznej,  

7. sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020, 

8. sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  



 

w Namysłowie z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za rok 2020, 

9. informację o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Namysłowskim za 2020 r.,   

10. sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Namysłowie za rok 2020, 

11. informację na temat rozliczenia dotacji udzielanych za prace remontowe, budowlane 

oraz konserwatorskie przy zabytkach w roku 2020, 

12. sprawozdanie z działalności rehabilitacyjno-terapeutycznej oraz wykorzystania 

środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Chorych „Nadzieja” w Namysłowie za rok 2020. 

 

  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Namysłowie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem boiska trawiastego dla 

Namysłowskiego Klubu Sportowego „Start” w Namysłowie oraz Stowarzyszenia Akademii 

Piłkarskiej „ AP Namysłów” w wysokości 15 zł za godzinę. Zarząd Powiatu postanowił 

dopuścić możliwość bezpłatnego wynajmu boiska dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

namysłowskiego, jednak decyzję o ostatecznej opłacie za wynajem boiska będzie 

podejmował podmiot odpowiedzialny za jego udostępnianie, czyli dyrektor szkoły.  

  

  Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Namysłowskiego Centrum Zdrowia z o.o. 

w sprawie wydzierżawienia źródła światła Pentax EPU 100P Brzeskiemu Centrum 

Medycznemu. 

 

  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zespołu Wrocław jesteś na bieżąco dot. 

wzmocnienia bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym Wilków Namysłowski i postanowił 

zlecić do realizacji montaż znaku stop B-20.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje Burmistrza Namysłowa w sprawie wydania decyzji  

zezwalającej Zarządowi Powiatu Namysłowskiego  na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku 

Lipa drobnolistna w m. Żaba, dz. nr 321/1. 

 

 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. 589, obręb Domaradz, 

gmina Pokój.  

 

 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. 297, obręb Domaradzka 

Kuźnia, gmina Pokój.  

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem gminy Domaszowice  

w sprawie wykonania remontu pobocza drogi powiatowej nr DP 1145 O. Zarząd po 

przeanalizowaniu sprawy postanowił wystosować do urzędu gminy Domaszowice pismo 

informujące o dokonanym w dniu 04.03.2021r. zleceniu naprawy wnioskowanego odcinka 

pobocza za pomocą frezowiny. Termin wykonania zlecenia ustalono na dzień 31.03.2021r. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem gminy Wilków w sprawie 

usunięcia zastoiny wodnej na ulicy Kolejowej w Wilkowie. Zarząd Powiatu postanowił 

wystosować do urzędu gminy Wilków pismo informujące o  odbytej wizji w terenie na której 

potwierdzono usunięcie zastoiny poprzez awaryjne wyczyszczenie przepustu za pomocą 

sprzętu WUKO.  



   

  Zarząd Powiatu przyjął informacje Urzędu Gminy Domaszowice w sprawie 

otrzymanego od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwolenia na 

wykonanie cięć sanitarnych drzew alei lipowej w miejscowości Gręboszów.  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem gminy Wilków w sprawie 

naprawy ubytków w nawierzchniach  dróg powiatowych na ternie gminy. Zarząd postanowił 

poinformować urząd gminy o obecnie trwających pracach związanych z usuwaniem ubytków 

w nawierzchniach dróg powiatowych. Ponadto Zarząd Powiatu postanowił, że po zakończeniu 

rozpoczętych już zleceń, odbędzie się objazd dróg powiatowych i wówczas ewentualnie  

w zależności od potrzeb, zostaną zlecone kolejne prace naprawcze. 

  Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków w sprawie  

uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na  

dz. nr 297, obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój.   

 

  Zarząd Powiatu udzielił wsparcia finansowego Ludowemu Klubowi Sportowemu 

„Orzeł „w Namysłowie w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu 

namysłowskiego. 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


