
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 89 

z dnia 29.03.2021 r. 

 

 Zarząd Powiatu podjął  trzy uchwał w sprawie: 

1. Udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

2. Ogłoszenia , organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów 

ustnych, nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych 

położonych w Namysłowie przy ul. Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego i Czesława Miłosza. 

3. Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz 

informacji o stanie mienia powiatu. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 4 projekty uchwał Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

1. Zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku. 

2. Zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku, 

3. Organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski, 

4. Przekazania środków finansowych Komendzie powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2021 roku. 

 

          Zarząd Powiatu zatwierdził bilans budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 rok.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o  

w sprawie prośby o sfinansowanie inwestycji „ Przebudowa klatki schodowej nr II polegającej 

na dostosowaniu do przepisów ochrony przeciwpożarowej w Namysłowskim Centrum 

Zdrowia”. Zarząd Powiatu podjął decyzje o wszczęciu działań związanych z aktualizacją 

dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. planowanej inwestycji.  

 

 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. 955, obręb Domaradz, 

gmina Pokój.  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Wilków w sprawie podjęcia 

decyzji o budowie przejścia dla pieszych do Publicznej Szkoły podstawowej w Wilkowie, 

Publicznego Przedszkola w Wilkowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach. 

Zarząd Powiatu postanowił wystosować do Urzędu Gminy w Wilkowie pismo informujące  

o podjętych czynnościach w związku z wnioskowanymi przejściami dla pieszych. Przy  

ul. Długiej w Wilkowie Powiat Namysłowski złoży wniosek o dofinasowanie w 2021 roku 

zadania „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA  DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 

NR DP 1124 O” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH W OBSZASZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ 

DLA PIESZYCH”. W miejscowości Idzikowice Powiat Namysłowski realizuje zadanie 

przebudowa drogi, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy którym zostanie zrealizowane 

kompletne przejście dla pieszych. Natomiast w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej 

przy Publicznym Przedszkolu w Wilkowie Zarząd Powiatu poczyni starania, aby  to zadanie  

ująć w przyszłorocznym budżecie powiatu.  

 



 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Świerczów w sprawie wykonania 

przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Świerczowie oraz przy Cmentarzu 

Komunalnym w Starościnie. Zarząd Powiatu postanowił wystosować do Urzędu Gminy  

w Świerczowie pismo informujące o podjętych czynnościach w związku z wnioskowanymi 

przejściami dla pieszych. Przy ul. Brzeskiej 28 w Świerczowie  Powiat Namysłowski złoży 

wniosek o dofinasowanie w 2021 roku zadania „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA  DLA PIESZYCH 

W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR DP 1124 O” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH W OBSZASZE 

ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH”. Natomiast w sprawie przejścia dla 

pieszych przy Cmentarzu Komunalnym w Starościnie Zarząd Powiatu poczyni starania, aby to 

zadanie ująć w przyszłorocznym budżecie powiatu.  

 

  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańców Wsi Kopalina o remont 

nawierzchni drogi i podjął decyzje  o przeprowadzeniu wizji w terenie wskazanego odcinka 

drogi nr DP 1348 O, celem określenia koniecznych do wykonania prac. 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


