
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 109 

z dnia 15.11.2021 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 9 uchwał w sprawie: 

1. przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2029, 

2. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, 

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

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

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

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok,  

7. wprowadzenia zmian do Regulaminu Dziennego Senior + w Powiecie Namysłowskim, 

8. powołania i określenia regulaminu pracy konkursowej do opiniowania ofert złożonych 

w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2022 

roku w miejscowości Pokój ul. Sienkiewicza 8, 

9. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze umowy nieruchomości Gminy 

Wilków z przeznaczeniem pod drogę powiatową. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów 

finansowych jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 

oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 15.11.2021 r. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 7 projektów 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. uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022”, 

3. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2022, 

4. utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka  

„ Szansa” w Namysłowie, zmiany Statutu Dziecka w Namysłowie oraz połączenia ich 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

5. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2022 rok, 

6. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego, 

7. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. za III kwartał 2021roku. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie uzgodnił przystąpienie Gminy Pokój do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zieleniec, 

gmina Pokój.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się pismem Wójta Gminy Domaszowice  

o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Namysłowskiego na 2022 rok środków finansowych na 

remont drogi powiatowej nr 1199 O w Siemysłowie i podjął decyzję o wystosowaniu do Gminy 

Domaszowice prośby o możliwość dofinansowanie wskazanej inwestycji w wysokości do 50% 

wartości remontu DP Nr 1199 O w m. Siemysłów.  



 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się pismem Rady Sołeckiej wsi Krasowice 

o remont drogi powiatowej wzdłuż wsi Krasowice wraz z drogą rowerową i podjął decyzję  

o  wykonaniu wizji w terenie z udziałem przedstawicieli Rady Sołeckiej wsi Krasowice, celem 

określenia zakresu ewentualnych prac. Po uzyskaniu powyższych informacji Zarząd Powiatu  

ponownie rozpatrzy możliwość ujęcia drogi wzdłuż m. Krasowice do remontu w roku 2022. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się pismem Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 

Brzozowiec o wyminę  nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej w m. Brzozowiec  

i podjął decyzje o wykonaniu wizji w terenie z udziałem Sołtysa i przedstawicieli Rady 

Sołeckiej wsi Brzozowiec, celem oszacowania kosztów prac do wykonania. Po uzyskaniu 

powyższych informacji Zarząd Powiatu ponownie rozpatrzy możliwość ujęcia drogi w m. 

Brzozowiec do remontu w roku 2022.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się pismem Sołtysa wsi Pawłowice 

Namysłowskie o remont zatoki autobusowej i postanowił że w miarę posiadanych środków 

finansowych przystąpi do wykonania dokumentacji projektowej w 2022 roku. Ponadto Zarząd 

Powiatu będzie czynił starania w celu pozyskaniu dofinansowania, które zostanie przeznaczone 

na wskazany wyżej cel.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informacje Wójta Gminy Świerczów  

oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu o figurowaniu  odcinka drogi 

powiatowej nr 1136 O wykonanej z kostki brukowej wzdłuż ul. Brzeskiej w m. Świerczów  

w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Radnego Powiatu 

Namysłowskiego Andrzeja Zielonki o wykonanie w  2022 roku remontu  chodnika wzdłuż ulicy 

Łączańskiej  wraz z montażem dwóch ławek przy wyżej wskazany chodniku. Zarząd Powiatu 

podjął decyzję o realizacji zadania w 2022 roku po wcześniej wykonanej wizji w terenie w celu 

określenia dokładnej lokalizacji montażu ławek. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej 

kontroli w wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie w sprawie prawidłowości gospodarowania mieniem powiatu  

w zakresie zbycia wydzierżawienia lub wynajmowania za I półrocze 2021r. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Namysłowskiego podpisał : 

1. aneks dot. zmiany planu finansowego Warsztatów Terapii Zajęciowych  

w Namysłowie, 

2. porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie przyjęcia dziecka do placówki 

opiekuńczo- wychowawczej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości 

wydatków na jego opiekę i wychowanie, 

3. porozumienie z Miastem Skierniewice w przedmiocie rozwiązania za zgodą stron 

porozumienia z dnia 24.11.2016r. w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie 

dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej,  

4.  porozumienie z Powiatem Skierniewickim w sprawie ponoszenia wydatków na 

utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej,  

5. aneks nr 2 do porozumienia z Powiatem Kępińskim w sprawie przyjęcia dziecka do 

rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę  

i wychowanie.  

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


