
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 116 

z dnia 20.12.2021 r. 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się  z pismem Sołtysa Wsi Zbica w sprawie  

wykonania ścinki pobocza na drodze powiatowej Nr DP 1133 O w miejscowości Osiek na 

długości 450 metrów i nałożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Zarząd podjął decyzje  

o przeprowadzeniu wizji w terenie wskazanego odcinka drogi celem określenia zakresu prac 

do wykonania. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Wójta Gminy Domaszowice 

w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej w m. Siemysłów wraz z oczyszczeniem 

chodnika i odświeżeniem znaków poziomych, remontu ubytków na drodze w m. Gręboszów 

oraz  remontu drogi powiatowej na odcinku Domaszowice ul. Lipowa do m. Wielołęka. Zarząd 

Powiatu podjął decyzję o dokonaniu wizji w terenie celem określenia zakresu i wartości 

koniecznych do wykonania prac. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego wydał pozytywne opinie dla Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu w związku z realizacją zadania pn.: „ Rozbudowa drogi Wojewódzkiej  

nr 454 na odcinku Pokój- Zieleniec oraz zadania pn.:„ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów”.  

     Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął: 

− informację na temat cen wykupu drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew przy 

drogach powiatowych w 2022 roku, 

− ocenę stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów w 2021 roku. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 3 uchwały w sprawie: 

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

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

3. 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 20.12.2021 r. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 6 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 roku dla Powiatu Namysłowskiego, 

2. zmiany uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

24 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 

Powiatu Namysłowskiego, 

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

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

  Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 

temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2022 

rok, opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 

Powiatu Namysłowskiego na 2022 rok oraz opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2022-2029.  Wszystkie w/w opinie zostały zaopiniowane 

pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

 Zarząd Powiatu przyjął informację o wynikach opinii komisji stałych w sprawie 

uchwalenia WPF Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2029 oraz projektu budżetu na 2022 

rok. 



 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w sprawie umorzenia pożyczek udzielonych Szpitalowi na podstawie 

umowy nr IZM.I.273.62.2021 z dnia 04.05.2021 r. i umowy nr IZM.I.273.314.2021 z dnia 

28.06.2021r. Zarząd Powiatu w wyniku przeprowadzonej dyskusji nie wyraził zgody na 

umorzenie pożyczek udzielonych Namysłowskiemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przez Powiat 

Namysłowski w 2021 roku.  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w sprawie dokapitalizowania spółki w 2022 roku i podjął decyzję  

o wyznaczeniu terminu spotkania z zarządem szpitala celem omówienia bieżącej działalności 

Spółki w tym również omówienia spraw dot. dokapitalizowania szpitala w 2022 roku.  

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycje nagród 

Starosty Namysłowskiego dla dyrektorów placówek oświatowych oraz podpisał aneks Nr 1 do 

porozumienia nr 4/2021/RZ w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej 

oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.  

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


