
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 122 

z dnia 14.02.2022 r. 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 4 uchwały w sprawie: 

1. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, 

2. rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiek Duży i Nowej Wsi, 

3. wydania opinii o pozbawieniu kategorii części drogi powiatowej nr 5694 P, 

4. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów 

finansowych jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 

oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 14.02.2022 r. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 6 projektów uchwał Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

1. delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku, 

2. apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy  Społecznego 

Komitetu Dokończenia Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole - Borki, Dobrzeń 

Mały i Dobrzeń podejmowanej przez mieszkańców w celu dokończenia budowy 

obwodnicy, 

3. zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-

2029, 

4. zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

6. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.   

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zatwierdził wykaz zadań z zakresu sportu i kultury 

współfinansowanych przez Powiat Namysłowski w roku 2022. 

 

      Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął: 

1. sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2021 roku, 

2. informację Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2021 rok oraz zapoznał się przedstawionym kontraktem na 

2022 rok, 

3. sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz 

zapoznał się z oceną sytuacji kryminalno -  porządkową i stanem zagrożenia na terenie 

Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku, 

4. sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie 

za rok 2021, 

5. sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz 

Gospodarowania Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 

2021, 

6. informację Zespołu Szkól Mechanicznych w Namysłowie o wynajmie sali 

gimnastycznej na rzecz Stowarzyszenia Akademii Czerwono Czarni Namysłowskiego 

Klubu Sportowego „START” w Namysłowie, 

7. informację Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa o złożeniu do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu wniosku wytyczenia zjazdu dla 

rowerzystów w miejscowości Kamienna w kierunku miejscowości Łączany.  

 



 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się w zawiadomieniami Wójta Gminy 

Świerczów o zmianie uchwały w sprawie przystąpieniu do zmiany sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach 

geodezyjnych: Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, 

Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica i nie wniósł uwag. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego wydał pozytywną opinie dla Zarządu Dróg 

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

nr 454 na odcinku Krogulna- Świerczów”. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z ofertą Firmy FAGUS na wykonanie 

przeglądu drzew rosnących przy drogach powiatu namysłowskiego i postanowił w odpowiedzi 

na pismo poinformować o braku  możliwości realizacji oferty w związku z nie zaplanowaniem 

w tegorocznym budżecie środków finansowych na powyższe zadanie.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem mieszkańców Wsi Krzywa 

Góra w sprawie zamontowania progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 1352 w m. 

Krzywa Góra i podjął decyzję o przeprowadzeniu w okresie wiosennym br.  spotkania w terenie 

z udzielałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Komendy Powiatowej 

Policji w Namysłowie oraz Urzędu Gminy w Pokoju, celem określenia celowości i ewentualnej 

lokalizacji, montażu progu zwalniającego w miejscowości Krzywa Góra. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem mieszkańców wsi Pawłowice 

Namysłowskie w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę 

chodnika w m. Pawłowice Namysłowskie i podjął decyzję o przeprowadzeniu spotkania  

w terenie z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Komendy 

Powiatowej Policji w Namysłowie oraz Urzędu Miejskiego w Namysłowie, celem określenia 

sposobów poprawy bezpieczeństwa na wskazanym odcinku drogi DP 1103 O w miejscowości 

Pawłowice Namysłowskie. Ponadto Zarząd Powiatu poinformuje o dalszym trwaniu prac nad 

wykonaniem nowego projektu Stałej Organizacji Ruchu w miejscowości Pawłowice 

Namysłowskie. Po otrzymaniu zatwierdzonej dokumentacji Powiat Namysłowski przystąpi do 

wymiany i montażu dodatkowego oznakowania pionowego wraz z urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Burmistrza Namysłowa  

w sprawie budowy chodnika w miejscowości Pawłowice Namysłowskie oraz  m. Głuszyna  

i podjął decyzję, iż w okresie wiosennym br. odbędzie się spotkanie w terenie z udziałem 

przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Komendy Powiatowej Policji  

w Namysłowie oraz Urzędu Miejskiego w Namysłowie, celem określenia celowości  

i ewentualnej lokalizacji nowych chodników we wskazanych miejscowościach. 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków Biura Podróży Nalepa Travel Agnieszka 

Nalepa i wyraził zgodę na korzystanie z przystanku autobusowego zlokalizowanego na drodze 

powiatowej przy ul. Oławskiej w Namysłowie. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Akademii Piłkarskiej 

Namysłów w sprawie udzielenia wsparcia finansowego. Zarząd Powiatu postanowił 

wystosować do wnioskodawcy pismo, w którym zwróci się o podanie wykazu drużyn będących 

w akademii oraz podania w jakich rozgrywkach wymienione drużyny biorą udział. Powyższe 

informacje są niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem Firmy KOMPLEX Sp.  

z o.o. w sprawie zmiany zasad płatności za wykonanie przedmiotu umowy „Przebudowa boiska 

sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - Wykonanie dróg 

wewnętrznych i parkingów” i wyraził zgodę na realizację faktur częściowych do 80% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 2 umowy. 

 



 W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego podpisał dwa porozumienia  

z Miastem Opole w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej niezawodowej oraz ustalenia 

warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie.  

 

 Ponadto Zarząd Powiatu Namysłowskiego zwrócił się z pismem do Przewodniczącej 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie o umożliwianie 

przedstawienia wyników działalności poszczególnych oddziałów i poradni Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


