
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 104 

z dnia 01.10.2021 r. 

 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 5 uchwał w sprawie: 

1. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej, obręb ewidencyjny Grodziec,  

do kategorii dróg gminnych, 

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 i celowej 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 01.10.2021 r. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 7 projektów uchwały Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

1. usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu w 2022 roku, 

2. ustalenia rozkładu pracy godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2022, 

3. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2021 – 2029, 

4. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 

roku, 

5. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 

roku, 

6. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  

w Namysłowie w 2021 roku, 

7. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Namysłowie w 2021 roku . 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął:  

− informację Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za II kwartał 2021r., 

− sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocenę 

sytuacji kryminalno-porządkową i stanu zagrożenia na terenie powiatu namysłowskiego  

w I półroczu 2021 r,  

− informację o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 2021/2022 oraz projektach 

realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2020/2021, 

− informację na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, 

− informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021, 

− informację z działalności wydziału dróg za I-III kwartał 2021 r, 

− informację nt. przygotowania planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 

2021/2022.   

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Gminy Namysłów w sprawie 

odprowadzenia wód opadowych na zabudowane działki nr 26/16, 26/17 oraz zapytania  



o możliwość odprowadzania ścieków bytowych do studzienek kanalizacji deszczowej w m. 

Woskowice Małe. Zarząd Powiatu po dokonaniu szczegółowej analizy wniosku oraz 

wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnik Wydziału Dróg postanowił przekazać powyższe pismo 

Gminie Namysłów jako organu właściwego do rozpatrzenia w/w sprawy.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem Radnego Gminy 

Namysłów  Pana Wojciecha  Kowalczyka o zabezpieczenie na rok 2022 środków finansowych 

na przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę zatoczki autobusowej wraz  

z parkingiem przy drodze powiatowej w m. Ligota Książęca i podjął decyzję o zleceniu 

oszacowania wnioskowanych prac. Po uzyskaniu kosztorysu, Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

zwróci się z prośbą do Gminy Namysłów o możliwość dofinansowania 50% wskazanej 

inwestycji.    

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Sołtysa Wsi Wojciechów  

o wykonanie szczegółowego przeglądu drzewostanu przy drodze powiatowej w m. 

Wojciechów i postanowił w odpowiedzi poinformować o odbytym w miesiącu sierpniu br. 

przeglądzie drzewostanu w wyniku którego do Wójta Gminy Wilków został skierowany 

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 15 sztuk drzew. Ponadto po akceptacji przez RDOŚ 

Opole wskazane drzewa ujmiemy do usunięcia w specyfikacji przetargowej.   

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z przesłanym przez Gminę Pokój 

zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  

o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni 

słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 399 k. m. 2, obręb 

Domaradz, gmina Pokój. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Namysłowie o przyznanie lokalu na utworzenie biura dla 

rejonu I PZERiI w Namysłowie.  Zarząd Powiatu na chwilę obecną nie może wskazać takiego 

lokalu z uwagi na konieczność przeniesienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie do nowej siedziby. Po zakończeniu tego procesu nastąpi zinwentaryzowanie 

wolnych przestrzeni biurowych i wtedy możliwy będzie powrót do  rozmów na temat 

ewentualnego wynajmu pomieszczeń.  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Namysłowie w sprawie wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Plac 

Wolności 1 oraz pomieszczeń, w którym znajduje się Centrum Aktywizacji Zawodowej i podjął 

decyzję o rozpoczęciu formalności zmierzających do wynajmu wskazanych pomieszczeń.  

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 

propozycje nagród Starosty Namysłowskiego dla dyrektorów i nauczycieli placówek 

oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 roku. 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


