
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 120 

z dnia 26.01.2022 r. 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  4 uchwały w sprawie: 

1. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, 

3. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień  

w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2022 roku, 

4. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 

nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta 

Nauczyciela, ustalenia form i specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane 

oraz planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek 

oświatowych w 2022 roku. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów 

finansowych jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 

oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 26.01.2022 r.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z przesłanym przez Gminę Wilków 

wykazem dróg wewnętrznych będących pod Zarządem Gminy Wilków.   

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Burmistrza Namysłowa w sprawie 

wydania Zarządowi Powiatu Namysłowskiego decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki 

drzewa, gatunku Lipa drobnolistna na dz. 399/1, obręb Mikowice, Gmina Namysłów. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z petycją Mieszkańców Wsi Osiek Duzy 

i Nowej Wsi w przedmiocie naprawy przepustów i uzupełnienia ubytków na drodze powiatowej 

z Osieka Dużego do Wielołęki.   

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z listem intencyjnym Społecznego 

Komitetu Dokończenia Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole - Borki, Dobrzeń Mały  

i Dobrzeń Wielki i podjął decyzję o poparciu powyższego Apelu, przygotowując stosowny 

projektu uchwały Rady Powiatu celem przekazania go pod obrady najbliższej Sesji Rady 

Powiatu. 

 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 na dz. 52/6, obręb Brzezinka, Gmina 

Namysłów. 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków firmy POLBUS -PKS Sp. z o.o.  

z Wrocławia i wyraził zgodę na korzystanie z przystanku autobusowego zlokalizowanego na 

drodze powiatowej przy ul. Oławskiej w Namysłowie. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej 

kontroli w Wydziale Dróg. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z postanowieniem Sądu Rejonowego  

w  Kluczborku w sprawie orzeczenia na rzecz Powiatu Namysłowskiego pojazdu marki TORS 

F2. Zarząd Powiatu po zapoznaniu z dokumentacją rzeczoznawcy motoryzacyjnego, 

który dokonał oględzin pojazdu, postanowił przekazać w/w pojazd do przedsiębiorcy 

prowadzącego stację demontażu pojazdów celem zezłomowania ze względu na licznie 

stwierdzone uszkodzenia oraz brak dopuszczenia pojazdu do ruchu.  

  W sprawach różnych Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poruszył temat 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., w wyniku którego Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego zmierzając do poprawy sytuacji i podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego 



mieszkańców powiatu podjął decyzję o dokapitalizowaniu spółki w wysokości 1.950.000 zł.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu wnioskować będzie o zmianę uchwały budżetowej 

na 2022 rok w celu zabezpieczenia powyższych środków. Oprócz tego Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego rozpocznie działania zmierzające do przekazania spółce szpitala części 

budynków oraz sprzętu użyczonego przez powiat.  

 Ponadto w sprawach różnych Zarząd Powiatu ustalił miesięczną stawkę czynszu za 

wynajem lokali użytkowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


