
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 135 

z dnia 25.05.2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  7 uchwał w sprawie: 

a) wykazu nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat, 

b) wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy 

Tadeusza Różewicza przeznaczonych do sprzedaży, 

c) zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku, 

d) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2022r rok, 

e) wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, 

f) wydania opinii o pozbawieniu dróg nr 1504 O ul. Traugutta, 1506 O ul. Wiejska  

i 1507 O ul. Zawadzkiego w Grodkowie, kategorii dróg powiatowych, 

g) wydania opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku 

byłej drogi krajowej nr 11 od ronda w Baranowie do ronda w obrębie węzła Baranów 

w ciągu drogi ekspresowej S11. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie: 

a) poparcia inicjatywy Rady Miejskiej w Namysłowie dotyczącej podjęcia działań 

zmierzających do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od ronda im. 

Żołnierzy Wyklętych do firmy „Velux” w Namysłowie jako zadania priorytetowego, 

b) zmiany Uchwały Nr XXXXVIII/266/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 20 kwietnia 2022 roku. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 25.05.2022 r. 

  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Rady Sołeckiej Wsi Nowe 

Smarchowice w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 11950 O  

w Przysiółku Hałderze i podjął decyzję o dokonaniu wizji w terenie, celem stwierdzenia 

zasadności wykonania nakładki na wskazanym odcinku drogi powiatowej.  

 

  W Sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego udzielił wsparcia finansowego 

Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł „w Namysłowie w kwocie 10.000 zł  

z przeznaczeniem na promocję powiatu namysłowskiego oraz podpisał trzy porozumienia  

z Powiatem Kępińskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

ustalenia warunków ich pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. Ponadto 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej  

w sprawie awarii sanitariatów w wyniku którego Zarząd Powiatu zlecił działania, które miały 

spowodować udrożnienie kanałów.  

 

  

Sporządziła: Marta Adamiec 


