
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 93 

z dnia 17.05.2021 r. 

 

 Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały w sprawie: 

1. przedstawienia Radzie Powiatu Namysłowskiego Raportu o stanie powiatu za rok 2020.  

2. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku. 

3. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą  

w Namysłowie, części nieruchomości Powiatu Namysłowskiego położonej przy placu 

Wolności 1 w Namysłowie, 

4. wykazu nieruchomości - pomieszczeń w budynku położonych przy Placu Wolności 1 

w Namysłowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie na potrzeby Ośrodka Pomocy 

Społecznej z siedzibą w Namysłowie.  

 

 Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 17.05.2021 r. 

        Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie 2 projekty uchwał Rady Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie : 

1. zatwierdzenia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego, 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu przyjął: 

1. ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, 

2. informację na temat funkcjonowania lecznictwa otwartego w Powiecie Namysłowskim  

w roku 2020, 

3. sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2020, 

4. sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 rok, 

5. informację z działalności Wydziału Dróg za rok 2020. Podsumowanie akcji zimowej  

w sezonie 2020/2021. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Urzędu Gminy Pokój w sprawie remontu 

nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Pokój i postanowił w odpowiedzi na pismo 

poinformować o trwających cząstkowych remontach nawierzchni dróg rozpoczętych w dniu 

15.03.2021. Ponadto stan dróg na terenie Gminy Pokój będzie monitorowany przez 

pracowników Wydziału Dróg w celu wykonywania napraw na bieżąco.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Sołtys wsi Domaradz w sprawie remontu drogi 

na odcinku Kozuby-Paryż i postanowił w odpowiedzi na pismo poinformować o trwających 

cząstkowych remontach nawierzchni dróg rozpoczętych w dniu 13.05.2021r. Ponadto stan dróg 

na terenie Gminy Pokój będzie monitorowany przez pracowników Wydziału Dróg w celu 

wykonywania napraw na bieżąco. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Sołtys wsi Domaradz w sprawie usunięcia 

zakrzaczeń w m. Domaradz oraz usunięcia suchych gałęzi z pasa drogi DP 1348 O w m. Kozuby 

i postanowił przeprowadzić kontrolę wskazanych odcinków dróg powiatowych, celem 

określenia koniecznego zakresu do wykonania prac.  

 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 zmianie sposobu użytkowania 



budynku gospodarczego na garaż jednostanowiskowy oraz zakład ślusarstwa na dz. 

ewidencyjnej nr 86  obręb Zawiść, gmina Pokój. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Domaszowice 

w sprawie wykonania konserwacji rowów oraz poprawienia znaków drogowych sołectw 

Strzelce i Wielołęka i postanowił w odpowiedzi poinformować o rozpoczęciu prac związanych 

z konserwacją rowów melioracyjnych w miejscowości Strzelce przy posesjach nr 27 i 108. 

Ponadto zostanie dokonany przegląd oznakowania w miejscowości Wielołęka przy drodze  

DP 1111 O oraz wszystkich rowów melioracyjnych przy drogach powiatowych na terenie 

Gminy Domaszowice celem określenia zakresu koniecznych prac.  

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku firmy POLBUS -PKS Sp. z o.o. z Wrocławia  

i wyraził zgodę na korzystanie z przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Oławskiej 

w Namysłowie. 

 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 instalacji fotowoltaicznej 

o mocy 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z budową i eksploatacją farmy na 

dz. nr 436/4, obręb Krzywa Góra, gmina Pokój. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem Sołtysów i radnych gminy 

Pokój w sprawie remontu dróg powiatowych oraz od krzewienia pasa drogowego, dróg 

powiatowych na terenie Gminy Pokój i postanowił w odpowiedzi na pismo poinformować  

o trwających cząstkowych remontach nawierzchni dróg rozpoczętych w dniu 15.03.2021 r. 

Ponadto stan dróg na terenie Gminy Pokój będzie monitorowany przez pracowników Wydziału 

Dróg, a naprawy i wycinka zakrzaczeń będą wykonywane w miarę posiadanych środków 

finansowych.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem  Radnego Powiatu Namysłowskiego Zenona 

Kotarskiego w sprawie remontu drogi przebiegającej przez m. Siemysłów oraz wyczyszczenia 

ścieku przy chodniku. Zarząd podjął decyzję o zleceniu usunięcia ubytków na drodze DP 1199 

O, w firmie od bieżącego utrzymania dróg, natomiast wyczyszczenie ścieku wzdłuż chodnika 

przy drodze DP 1136 O w m. Siemysłów nastąpi do końca III kwartału 2021r. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku Urzędu Gminy Wilków w sprawie  

uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci elektroenergetycznej – oświetlenia 

ulicznego”, dz. nr 543 i 550, AM 2, obręb Bukowie, gmina Wików. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok oraz 

opinii nt. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 rok.  

   W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego podpisał dwa porozumienia  

z Powiatem Nakielskim w sprawie przyjęcia dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej 

oraz ustalenia warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie.  

 Zarząd Powiatu postanowił unieważnić postepowanie pn: „Przebudowa boiska 

sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - Wykonanie dróg 

wewnętrznych i parkingów- II postępowanie”.  

Ponadto Zarząd Powiatu postanowił wystosować pismo do Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Opolu o przeprowadzenie analizy dostępności do usług poradni alergologicznej  

i podjęcia ewentualnych kroków zmierzających do zabezpieczenia świadczeń udzielanych 

mieszkańcom powiatu namysłowskiego. 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


