
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 129 

z dnia 12.04.2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął 5 uchwał w sprawie: 

1. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk”  

w Kamiennej, 

2. prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Dom Pomocy Społecznej 

„Promyk” w Kamiennej, 

3. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, 

4. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie, 

5. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 6 projektów uchwał Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

1. ustania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2022, 

2. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Bąkowicach, 

3. zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku 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 roku, 

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

w 2022 roku, 

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

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków 

w sprawie uzgodnienia decyzji pod nazwą „ Przebudowa z rozbudową budynku remizy OSP  

w Bukowiu wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi”,  

dz. nr 255/9,255/8,501/1, obręb Bukowie, gmina Wilków.  

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Pokój  

w sprawie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Pokój, wycinki krzewów  

i odrostów drzewnych w pasie drogowym wszystkich dróg powiatowych oraz kontroli rowów 

przydrożnych. Zarząd Powiatu postanowił poinformować Urząd Gminy o rozpoczętych 

remontach nawierzchni remonterem typu Patcher. Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na 

bieżące utrzymanie dróg, zostaną wytypowane drogi powiatowe z terenu w/w gminy do 

naprawy nawierzchni masą na gorąco lub zimno. W kwestii wycinki zakrzaczeń, miejsca tej 

usługi zostaną wytypowane w czasie objazdu dróg. Podczas objazdu dróg zostanie zwrócona 

uwaga na stan rowów przydrożnych, gdzie w razie potrzeby zostanie zlecona ewentualna 

konserwacja. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego wydał pozytywną opinie dla Zarządu Dróg 

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

nr 451 na odcinku Wilków - Namysłów”. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem mieszkanki wsi Pągów  

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunty rolne położone Namysłowie i postanowił, 

że ostateczna decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu przez rzeczoznawcę 

zaktualizowanej wyceny gruntów rolnych.  

 



Ponadto Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej 

za 2021 rok oraz zapoznał się z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kluczborku w sprawie 

orzeczeniu na rzez Powiatu Namysłowskiego przepadku pojazdu maki volkswagen golf.  
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