
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 99 

z dnia 29.07.2021 r. 

 

    

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 5 uchwał w sprawie: 

1. wykazu nieruchomości – urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na 

parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania 

w dzierżawę na okres do trzech lat,  

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

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

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2021 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów 

finansowych jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 

oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 29.07.2021 r. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Promyk” w Kamiennej o utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości marketu 

budowalnego „Majster” w Kamiennej. Zarząd Powiatu uznał za zasadne utworzenie w/w 

przejścia na potwierdzenie przedstawił uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego  

Nr XXX/212/2021 w sprawie „podjęcia działań zmierzających do realizacji zadań budowy 

ronda w miejscowości Domaszowice, w ciągu drogi krajowej nr 42 oraz budowy chodnika  

w miejscowości Bukowa Śląska i Igłowice oraz wykonanie przejść dla pieszych  

w miejscowości Kamienna i Namysłów w ciągu drogi nr 39, budowy sygnalizacji świetlnej  

w miejscowości Namysłów droga nr 39 jaka zadania priorytetowego”. 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie za rok 2020 z działań podejmowanych na terenie 

nadzoru wodnego w Namysłowie na obszarze powiatu namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie uzgodnił: 

1. przystąpienie Gminy Namysłów do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów, 

2. przystąpienie Gminy Namysłów do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację o : 

 

1. przystąpieniu Gminy Namysłów do sporządzenia zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,  

dz. w m. Kamienna, 

2. przystąpieniu Gminy Namysłów do sporządzenia zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,  

dz. w m Kamienna, 

3. przystąpieniu Gminy Namysłów do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie i Żaba, 

4. przystąpieniu Gminy Świerczów do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: 

Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów  

i Zbica, 



5. przystąpieniu Gminy Świerczów do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: 

Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek 

Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica.  

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Domaszowice 

w sprawie wykonania podcinki gałęzi drzew oraz wykoszenia poboczy w pasie drogi 

powiatowej nr DP 111O i podjął decyzję o wykonaniu przeglądu stanu zadrzewienia na 

wskazanym odcinku drogi powiatowej, celem określenia koniecznych do wykonania prac.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków  

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 

wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi”, działki 204/43, 204/1, 204/10, 204/11, 204/12, 

204/13, 204/14, 204/15, 204/16, 204/25, 204/26, 204/27, 204/28, 204/27, 204/37, 184 i 202/1, 

obręb Dębnik, gmina Wilków. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków 

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami 

technicznymi”, dz. 396/1, obręb Bukowie, gmina Wilków.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Pokój dot. 

wycięcia drzew stojących i usunięcia wywrotów drzew znajdujących się na dz. nr 549/1 obręb 

Pokój i podjął decyzję o konieczności spotkania w miejscu wycinki przedstawicieli Starostwa 

Powiatu Namysłowskiego, Gminy Pokój i Nadleśnictwa Kup, celem ustalenia własności oraz 

możliwości usunięcia wskazanych drzew. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku Biura Konsultingowo – 

Projektowego „LECH – DESIGN” i wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania 

dokumentacji technicznych i projektowo – kosztorysowych dla zadania nr 1 przebudowa drogi 

powiatowej nr 11130 w m. Bukowa Śląska do dnia 31 sierpnia 2021 roku.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zdecydował o aplikowaniu trzech zadań do naboru  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia - Zawiść wraz  

z przebudową obiektu mostowego.  

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Biestrzykowice. 

3.  Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zatwierdził bilans skonsolidowany za 2020 rok. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego udzielił upoważnienia Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Namysłowie do przeprowadzenia wspólnego postępowania na adaptację  

i remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod potrzeby utworzenia 

miejsca pracy z rodzinami zastępczymi oraz  remont pozostałych pomieszczeń Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach 

określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

  Ponadto Zarząd Powiatu Namysłowskiego wystosował wniosek do Przewodniczącego 

Rady Powiatu o zwołanie Sesji Rady Powiatu Namysłowskiego w trybie nadzwyczajnym. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2021 roku. 

 



W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego wyraził zgodę na  nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” w Namysłowie 

urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera Ecosys M6026cdn o numerze inwentarzowym  GR V-

491 PCPR/ST/20. 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


