
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 95 

z dnia 15.06.2021 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 3 uchwały w sprawie: 

1. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartego) publicznego przetargu 

ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działki budowlanej położonej 

w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza, 

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

3. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2021 roku. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów 

finansowych jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 

oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 15.06.2021 r. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zaopiniował pozytywnie 4 projekty uchwał Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie : 

1. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

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

2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok, 

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

4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął : 

1. informację Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A o funkcjonowaniu w 2020 roku, 

2. informację Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za I kwartał 2021 roku, 

3. informację z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2020 rok, 

4. informację o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Namysłowie za 2020 rok, 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem mieszkańca Namysłowa  

o bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy urządzonego stoiska obsługi klientów  

z przeznaczeniem na usługi ubezpieczeniowe znajdującego się na parterze Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na 

bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy na dotychczasowych warunkach na okres 36 

miesięcy.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej 

„Promyk” w Kamiennej o ustalenie ceny wywoławczej samochodu marki Volkswagen 

Transporter Kombi celem sprzedaży. Zarząd po dokonaniu analizy postanowił, że cena 

wywoławcza pojazdu wynosić będzie 5.000,00 zł.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z protokołami Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonych kontroli  prawidłowości dot. realizacji projektu „ Zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” oraz kontroli 

prawidłowości udzielania zamówień publicznych na realizację wybranych zadań 

inwestycyjnych w 2020 roku. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem NFZ Opolski Oddział 

Wojewódzki w Opolu oraz NZOZ Grupowa Praktyka lekarska „PRO-FAMILIA” w sprawie 

przywrócenia działalności poradni alergologicznej na terenie powiatu namysłowskiego. Zarząd 

Powiatu postanowił, że podejmie dalsze kroki zmierzające do zabezpieczenia mieszkańcom 

powiatu namysłowskiego świadczeń udzielanych w poradni alergologicznej.  



 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informacje Burmistrza Namysłowa w sprawie 

wydania decyzji  zezwalającej Zarządowi Powiatu Namysłowskiego na usunięcie 1 sztuki 

drzewa gatunku Topola, dz. nr 511, obręb Ligota Książęca. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informacje Burmistrza Namysłowa w sprawie 

wydania decyzji  zezwalającej Zarządowi Powiatu Namysłowskiego na usunięcie 1 sztuki 

drzewa gatunku Lipa, dz. nr 63/1, obręb Namysłów. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Urzędu Gminy Pokój o wydanej 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 

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

gmina Pokój.  

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informacje Wójta Gminy Pokój w sprawie 

wydania decyzji  zezwalającej Zarządowi Powiatu Namysłowskiego na usunięcie 1 sztuki 

drzewa gatunku Topola, dz. nr 53/3, obręb Domaradź. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków 

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod 

nazwą :„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  

z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi”, dz. 149/1, obręb Bukowie, gmina 

Wilków. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków 

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod 

nazwą :„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędnymi 

instalacjami i urządzeniami technicznymi”, dz. 386/2, obręb Bukowie, gmina Wilków. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków 

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod 

nazwą :„Budowa magazynu na cele rolnicze wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami 

technicznymi”, dz. 299, obręb Bukowie, gmina Wilków. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z ofertą firmy „FAGUS” z Wierzbicy 

Górnej na wykonanie przeglądu drzew rosnących przy drogach powiatu namysłowskiego  

i postanowił w odpowiedzi na pismo poinformować o braku  możliwości realizacji oferty  

w związku z nie zaplanowaniem w tegorocznym budżecie środków finansowych na powyższe 

zadanie.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Domaszowice 

w sprawie remontu drogi powiatowej Nr DP 1111 O na odcinku od przejazdu kolejowego  

w kierunku m. Dziedzice – Włochy. Zarząd Powiatu w odpowiedzi na pismo postanowił 

poinformować, że obecnie trwają prace naprawcze nawierzchni dróg powiatowych  

i  wnioskowany odcinek drogi także został ujęty do naprawy remonterem typu Pacher.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem Sołtysa Wsi Pawłowice 

Namysłowskie o remont nawierzchni drogi powiatowej pomiędzy Pawłowicami 

Namysłowskimi, a Smogorzowem i podjął decyzję o dokonaniu wizji w terenie z udziałem 

zainteresowanych stron, celem określenia zakresu koniecznych prac. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Sołtysa Wsi Bukowie  

i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego Mariusza Jabłońskiego o montaż 

znaku aktywnego przy skrzyżowaniu w m. Bukowie, gmina Wilków. Zarząd  Powiatu podjął 

decyzje o dokonaniu wizji w terenie z udziałem zainteresowanych stron oraz przedstawiciela 

Policji, celem określenia zakresu koniecznych prac. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Pokój  

w sprawie usunięcia drzew rosnących przy posesjach nr 2,14 i 18 w m. Zawiść oraz udzielenia 

informacji nt. podjętych działań podczas oględzin drzew w m. Kopalina oraz Zawiść nr 11,12 

i 13. Zarząd Powiatu podjął decyzje o dokonaniu przeglądu wnioskowanych do usunięcia 

drzew, w przypadku, gdy drzewa będą zagrażać bezpieczeństwu zostanie przygotowany 



wniosek na usunięcie powyższych drzew. Jednocześnie informuje, że wcześniej zgłaszane 

drzewa w Zawiści pomiędzy budynkami ul. Wołczyńska 11 a 13 oraz Kopalina ul. Opolska 2c, 

nie zostały zakwalifikowane do wycinki. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku firmy „ LECH-DESIGN”  

i wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy dot. dokumentacji technicznych  

i projektowo-kosztorysowych dla zadania nr 1 przebudowa drogi powiatowej nr 1113 O w m. 

Bukowa Śląska  do dnia 30.07. 2021 r. i zadania nr 2 modernizacja drogi powiatowej nr 1116 

O w m. Łączany do dnia 30.09.2021r. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Pokój  

w sprawie wykonania oględzin drzew znajdujących się przy ul. Święcińskiej 39 w m. Dąbrówka 

Dolna. Zarząd Powiatu podjął decyzje o dokonaniu przeglądu wnioskowanych do usunięcia 

drzew, w przypadku, gdy drzewa będą zagrażać bezpieczeństwu zostanie przygotowany 

wniosek na usunięcie powyższych drzew. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku firmy POLBUS -PKS Sp. 

z o.o. z Wrocławia i wyraził zgodę na korzystanie z przystanków autobusowych  przy obsłudze 

linii nr 42 Syców-Dziadowa Kłoda-Miłowice-Namysłów. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zajął stanowisko w sprawie petycji członków Rady 

Sołeckiej Wsi Wielołęka o zaplanowanie w budżecie powiatu namysłowskiego na 2022 rok 

środków finansowych na remont drogi powiatowej Nr 1145 O wraz z utwardzeniem poboczy. 

Starosta odnosząc się do petycji poinformował, że Zarząd Powiatu będzie czynił starania w celu 

pozyskania środków finansowych, które przeznaczone będą na wykonanie remontu 

wnioskowanej drogi. Natomiast ujęcie wnioskowanej drogi do remontu w przyszłorocznym 

budżecie powiatu będzie uwarunkowane wysokością środków przeznaczonych na realizację 

zadań drogowych na rok 2022.   

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem mieszkańca Namysłowa  

o zajęcie stanowiska w sprawie zwolnienia z pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy 

w Namysłowie. Zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta 

Nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 2215 ) Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek 

pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym  

z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela 

stopniem awansu zawodowego. Pracodawcą nauczyciela jest szkoła/ośrodek, gdzie dyrektor 

jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole i decyduje w sprawach 

zatrudniania i zwalniania nauczycieli. Reasumując powyższe, Zarząd Powiatu nie może 

ingerować w zatrudnianie kadry wychowawczej dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Namysłowie.    

 Ponadto Zarząd Powiatu podpisał Aneks Nr 1/PL/2021 do porozumienia zawartego  

10 maja 2017 roku z Powiatem Kłodzkim w sprawie przyjęcia dziecka do placówki 

opiekuńczo-wychowawczej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na 

jego opiekę i wychowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


