
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 113 

z dnia 08.12.2021 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie: 

1. zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2021 – 2029, 

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

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 9 uchwał w sprawie: 

1. wyrażenia zgody na oddanie w najem, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie,   

dwóch lokali użytkowych mieszczących się: w budynku położonym przy Placu 

Wolności 1 oraz w budynku położonym przy Placu Wolności 1D/8 w Namysłowie, 

2. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – dwóch lokali 

użytkowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, mieszczących 

się: w budynku przy Placu Wolności 1 oraz w budynku przy Placu Wolności 1D/8  

w Namysłowie  

3. zmiany uchwały nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia  

18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 – 2022, 

4. sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu 

pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

namysłowskim (VII)” w ramach  RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

5. sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu 

pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

namysłowskim (VII)” w ramach  RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

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

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

8. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2021 roku, 

9. 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 08.12.2021 r. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podpisał: 

− decyzję Nr 2/2021 w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, przy Pl. Wolności 1, część nieruchomości 

– lokalu użytkowego, o łącznej powierzchni użytkowej 138,20 m2  znajdującego się na 

parterze budynku położonego w Namysłowie przy Pl. Wolności 1D/8, stanowiącej 

część nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, w której mieści 

się Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie,  

− decyzję Nr 3/2021 w sprawie skreślenia w całości treść pkt. 1), a w jego miejsce 

wpisania nowej treść o brzmieniu: „oddać w trwały zarząd,  na rzecz Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie przy Pl. Wolności 1, część nieruchomości – lokal 



użytkowy, o łącznej powierzchni użytkowej 963,97 m2 (z czego: powierzchnia 

pomieszczeń na parterze 428,86 m2, powierzchnia pomieszczeń na II piętrze 200,28 m2, 

powierzchnia pomieszczeń w piwnicy 82,95 m2, powierzchnia wspólna komunikacji 

251,88 m2) i udziale w nieruchomości wspólnej wynoszącym 521/1000. Lokal 

użytkowy znajduje się na parterze, II piętrze i w piwnicy budynku położonego  

w Namysłowie przy Pl. Wolności 1. Lokal stanowi część nieruchomości zabudowanej 

budynkiem administracyjno-biurowym, 

− decyzję nr 4/2021 w sprawie skreślenia w całości treść pkt. 1), a w jego miejsce wpisanie 

nowej treści o brzmieniu: „oddać w trwały zarząd,  na rzecz Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Namysłowie, część nieruchomości – lokal użytkowy, o łącznej 

powierzchni użytkowej 597,25 m2 (z czego: powierzchnia pomieszczeń na I piętrze 

390,01 m2, powierzchnia pomieszczeń w piwnicy 51,18 m2, powierzchnia wspólna 

komunikacji 156,06 m2) i udziale w nieruchomości wspólnej wynoszącym 322/1000.  

Lokal użytkowy znajduje się na I piętrze i w piwnicy budynku położonego  

w Namysłowie przy Pl. Wolności 1. Lokal stanowi część nieruchomości zabudowanej 

budynkiem administracyjno-biurowym. 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego mając na uwadze obecny stan związany z implikacją 

natury logistyczno - ekonomicznej przychylił się do wniosku Firmy SPORT- TRACK  

i wyraził zgodę na zmianę warunków płatności za wykonywane zadanie  inwestycyjne pn.: „ 

Budowa bieżni okrężnej o długości 300m, dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do skoku 

w dal i trójskoku, boiska piłkarskiego, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu 

oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, boiska wielofunkcyjnego przy 

I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Zmiana polega na zmianie rozliczenia faktur 

przejściowych, których wynagrodzenie wykonawcy nie może przekroczyć 97 % 

wynagrodzenia określonego  w umowie.  

  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Burmistrza Namysłowa  

w sprawie uszkodzenia studzienek znajdujących się na drodze powiatowej przy posesji nr 73  

w m. Brzozowiec i podjął decyzję o  wykonaniu wizji w terenie z udziałem przedstawicieli 

Rady Sołeckiej wsi Brzozowiec, celem określenia zakresu ewentualnych prac. 

   

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków 

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod 

nazwą :„ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 39 MW wraz z kontenerowymi 

stacjami transformatorowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”, działki nr 70/2, 72/3, 

73/3, 80/3,88/3,89/19,126,143,AM 1, obręb lubska, gmina Wilków.  

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Wójta Gminy Świerczów  

w sprawie wydania Zarządowi Powiatu Namysłowskiego zezwolenia na wycięcie z pasa 

drogowego drogi powiatowej nr DP 11360 drzewa gatunku robinia akacjowa , dz. 402/1, m. 

Starościn.  

 

Ponadto w sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego podpisał: 

− dwa porozumienia z Powiatem Włoszczowskim w sprawie przyjęcia dzieci do 

placówki opiekuńczo wychowawczej oraz ustalenia warunków ich pobytu i wysokości 

wydatków na ich opiekę i wychowanie, 

− aneks nr 1 do porozumienia Nr 1/2020/RZ zawartego w dniu 26.06.2020 r. w sprawie 

przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej oraz ustalenia warunków jego 

pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.  

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


