
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 126 

z dnia 14.03.2022 r. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 4 uchwały w sprawie: 

1. zmiany uchwały Nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 grudnia 

2019r. w sprawie wprowadzenia planu zasobu nieruchomości Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2019-2022, 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku, 

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

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów 

finansowych jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 

oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 14.03.2022 r. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem mieszkańców Wsi Krzywa 

Góra w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1352 O i postanowił, że po wyłonieniu 

Wykonawcy oraz podpisaniu umowy na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

powiatu namysłowskiego w latach 2022 – 2024” zostanie oszacowany zakres prac oraz termin 

ich wykonania. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się pismem Wójta Gminy Domaszowice  

w sprawie usunięcia zakrzaczeń w pasie drogi powiatowej nr 1111 O na odcinku Włochy- 

Polkowskie i postanowił, że do końca I kwartału br. odbędzie się przegląd wyżej wymienionej 

drogi celem wykonania wizji oraz pomiaru i wyceny robót. Natomiast prace zostaną zlecone  

w II kwartale 2022 roku. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się pismem Wójta Gminy Świerczów  

w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1136 O, odcinek Domaszowice- 

Mąkoszyce i postanowił poinformować Wójta Gminy Świerczów, że 1 lutego 2022 r. Powiat 

Namysłowski zlecił firmie zewnętrznej wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla 

ograniczenia tonażu w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w m. Świerczów, ul. Brzeska, z uwagi 

na zabytkowy charakter w/w drogi. Po uzyskaniu niezbędnych opinii oraz zatwierdzenia  

z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, nastąpi wykonanie powyższego zadania. Przewidywany 

termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu szacuje się na II kwartał br. Ponadto Zarząd 

Powiatu informuje, że na odcinku drogi powiatowej 1136 O Domaszowice – Świerczów nie 

ma podstaw prawnych do wprowadzenia ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych, 

natomiast za kontrolę przestrzegania zasad ruchu drogowego odpowiedzialna jest policja. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem przekazanym wg. właściwości 

przez Wójta Gminy Pokój w sprawie remontu drogi powiatowej w m. Krzywa Góra i Okoły  

i postanowił, że po wyłonieniu Wykonawcy oraz podpisaniu umowy na „Bieżące utrzymanie 

dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2022 – 2024” zostanie 

oszacowany zakres prac oraz termin ich wykonania. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem mieszkańców Wsi 

Kopalina i Zawiść w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1348 O i 1352 O na odcinku 

Kopalina – Zawiść- Szum i  postanowił, że po wyłonieniu Wykonawcy oraz podpisaniu umowy 

na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2022 

– 2024” zostanie oszacowany zakres prac oraz termin ich wykonania. Ponadto Zarząd Powiatu 

poinformuje wnioskodawców, że droga powiatowa nr 1325 O Bogacka Szklarnia – Zawiść, 

została złożona do programu Polski Ład, celem uzyskania dofinansowania na kompleksową 

przebudowę drogi. 



Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Zarządu Osiedla Majowego  

w Namysłowie w sprawie remontu chodnika w obrębie ul. Łączańskiej i postanowił, że po 

wyłonieniu Wykonawcy oraz podpisaniu umowy na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 

na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2022 – 2024” zostanie oszacowany zakres prac 

oraz termin ich wykonania. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Wójta Gminy Domaszowice 

w sprawie udrożnienia przepustów w m. Strzelce i postanowił, że do końca I kwartału br. 

odbędzie się przegląd drogi powiatowej 1145 O celem wytypowania przepustów pod drogą do 

zlecenia czyszczenia. Ponadto Zarząd Powiatu poinformuje wnioskodawców pisma, że w dniu 

21 marca 2022 r. odbędzie się przetarg na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

powiatu namysłowskiego w latach 2022 – 2024” i dopiero po wyłonieniu Wykonawcy oraz 

podpisaniu umowy, prace mogą zostać zlecone firmie zewnętrznej. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Domaszowice 

w sprawie wycięcia krzewów na odcinku Gręboszów – Strzelce i postanowił, że do końca  

I kwartału br. odbędzie się przegląd drogi powiatowej 1145 O celem wytypowania drzew do 

podcięcia. Ponadto Zarząd Powiatu poinformuje wnioskodawców pisma, że w dniu 21 marca 

2022 r. odbędzie się przetarg na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 

namysłowskiego w latach 2022 – 2024” i dopiero po wyłonieniu Wykonawcy oraz podpisaniu 

umowy, prace mogą zostać zlecone firmie zewnętrznej. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Domaszowice 

w sprawie przeprowadzenia remontu dróg powiatowych nr 1199 O w m. Siemysłów i nr 1115 

O w m. Gręboszów i postanowił, że po wyłonieniu Wykonawcy oraz podpisaniu umowy na 

„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2022 – 

2024” zostanie oszacowany zakres prac oraz termin ich wykonania. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków 

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod 

nazwą :„ Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wolnostojącego z garażem wraz 

z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi”, dz. nr 142, AM 1, obręb 

Pielgrzymowice, gmina Wilków. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Namysłowie i wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie przyłącza światłowodu.  

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych o wynajmie boiska trawiastego Namysłowskiemu Klubowi Sportowemu 

„START” oraz Stowarzyszeniu Akademii Piłkarskiej „AP Namysłów. 

  W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z protokołem 

Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w wydziale Dróg w sprawie stanu 

przygotowań do sezonu zimowego 2021/2022 oraz przyjął informację Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały w sprawie  

przywrócenia działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Dziecięcego  

w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

 

 

 

  

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


