
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 106 

z dnia 26.10.2021 r. 

 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 7 uchwał w sprawie: 

1. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

2. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim  

w 2022 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmiana 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, 

6. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Biznes to podstawa” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

7. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny  –  Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Biznes to podstawa” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

8. udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie – Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej „ Promyk” w Kamiennej do realizacji Modułu IV programu pn. „ Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów 

finansowych jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 

oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 26.10.2021 r. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Namysłowie w sprawie wynajęcia sali gimnastycznej dla Namysłowskiego Klubu 

Sportowego „START” w Namysłowie oraz Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „AP 

Namysłów” do dnia 31 marca 2022 r. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyznał pomoc zdrowotną emerytowanemu 

nauczycielowi Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku Rady Sołeckiej wsi Włochy 

i postanowił wyrazić zgodę na zmianę lokalizacji przystanku autobusowego ustawionego obok 

remizy OSP we Włochach na miejsce przy posesji nr 10 we wsi Włochy. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Zarządu Osiedla Majowego 

w Namysłowie o wykonanie remontu chodnika w obrębie ul. Łączańskiej (droga DP 1117 O) 

wzdłuż bloku Łączańska nr 2 oraz chodnika przyległego do działki nr 1250 na wysokości sklepu 

z pieczywem i sklepu narzędziowego i postanowił że do tematu powróci w nowym roku ze 

względu na obecnie trwające prace nad planem budżetu na 2022 rok. 

 

  Zarząd Powiatu udzielił informacji Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa  

dot. braku planów budowy dróg publicznych, planowanym lub wszczętym postępowaniu  

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej w m. Pawłowice Namysłowskie  

dz. Nr 110/35. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Wójta Gminy Pokój  

w sprawie usunięcia drzewa z gatunku robinia akacjowa rosnącego w pasie drogi powiatowej 

w miejscowości Paryż. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonaniu wizji w terenie i po 



stwierdzeniu złego stanu zdrowia wskazanego drzewa, skierowanie wniosku do Wójta Gminy 

Pokój o zgodę na wycinkę tego drzewa. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Wójta Gminy Pokój  

w sprawie wycięcia odrostów na drzewach przy skrzyżowaniu drogi powiatowej DP 1132 O  

z drogą gminną 101606 i podjął decyzję o zleceniu wycinki odrostów i zakrzaczeń na 

wskazanym odcinku drogi powiatowej, z terminem realizacji do końca stycznia 2022r. 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z interpelacją Radnego Powiatu 

Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego w sprawie zmiany dopuszczalnego tonażu do 10 

ton na drodze powiatowej biegnącej przez m. Świerczów i podjął decyzję o wyrażeniu zgody 

na wprowadzenie powyższego ograniczenia w ciągu drogi powiatowej 1136 O w m. 

Świerczów, ul. Brzeska. Jednocześnie wskazując, że obecnie trwają prace nad planem budżetu 

na rok 2022, w związku z powyższym w I kwartale 2022 r. zaplanowane zostanie wykonanie 

wprowadzenia ograniczenia tonażu na w/w drodze.  

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z interpelacją Radnego Powiatu 

Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego w sprawie przywrócenia wiaduktu nad drogą 

powiatową w m. Dąbrowa i postanowił w odpowiedzi poinformować, że w dniu 12 

października pracownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie, skierował 

pismo do Opolskiego Oddziału Polskich Linii Kolejowych z zapytaniem o planowaną 

odbudowę wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową 1136 O w m. Dąbrowa. Zarząd Powiatu 

jednocześnie wskazuję, że, podjął decyzję o zleceniu i wykonaniu w I kwartale 2022 r. projektu 

zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej w m. Świerczów, ul. Brzeska, 

mającej na celu wprowadzenia ograniczenia tonażu do 10 ton na w/w odcinku drogi. Ponadto 

pracownicy Wydziału Dróg na bieżąco zgłaszają do Komendy Powiatowej Policji  

w Namysłowie interwencje mieszkańców wsi Siemysłów, Starościn, Dąbrowa i Świerczów, 

dot. wzmożonego ruchu pojazdów ciężarowych.   

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Radnej Gminy Wilków  

i Sołtysa Wsi Bukowie o ujęcie w budżecie Powiatu Namysłowskiego na 2022 rok budowę 

zatoki autobusowej we wsi Bukowie przy kościele. Zarząd Powiatu postanowił, że do tematu 

powróci w nowym roku ze względu na obecnie trwające prace nad planem budżetu na 2022 

rok. 

  

  W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego podpisał: 

− dwa porozumienia z Powiatem Śremskim w sprawie przyjęcia dzieci do placówki 

opiekuńczo wychowawczej oraz ustalenia warunków ich pobytu i wysokości 

wydatków na ich opiekę i wychowanie, 

− aneks dot. zmiany planu finansowego Warsztatów Terapii Zajęciowych  

w Namysłowie, 

− aneks dot. zmiany wynagrodzenia dla firmy CRK-MANGAMENT z Olesna o 3,98 % 

wartości pierwotnej umowy w związku z zaistniałą koniecznością wykonania robót 

dodatkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa pomieszczeń budynku 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia na centralną sterylizatornię i pomieszczeń do 

mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego.  

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


