
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 91 

z dnia 19.04.2021 r. 

 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję nr 2/2021 w sprawie wygaszenia trwałego zarządu 

ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Promyk” Kamienna w stosunku do części 

nieruchomości będących własnością Powiatu Namysłowskiego, położonych w Kamiennej, 

oznaczonych numerami działek 47/7 oraz 48. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady  

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

1. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2021 roku, 

2. zmiany uchwały Nr XX/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-2029, 

3. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Franciszka z Asyżu  

i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie, 

4. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych  

w Głuszynie, 

5. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana  

Jezusa w Miejscu. 

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

i wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania prac wycinki krzaków do dnia 17.05.2021 

roku. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Pokój w sprawie 

uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Nr 955, obręb 

Domaradz, gmina Pokój. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Pokój w sprawie 

uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Nr 589, obręb 

Domaradz, gmina Pokój. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Namysłowskiego Klubu Sportowego „Start” 

i udzielił dofinansowania sekcji piłki siatkowej w wysokości 5.000 zł, sekcji piłki nożnej  

w wysokości 10.000 zł.  

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z protokołem  

Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  prawidłowości udzielania i rozliczania  

wybranych dotacji przyznanych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2020 oraz prawidłowości  

wydatkowania środków przekazanych z budżetu powiatu na Fundusz Wsparcia Policji  

i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2020 roku.  

 Ponadto Zarząd Powiatu wystosował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu  

o zwołanie Sesji Rady Powiatu Namysłowskiego w trybie nadzwyczajnym. 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


