
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 139 

z dnia 13.07.2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  7 uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku,  

b) zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2022 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, 

d) ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów 

ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych 

położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza, 

e) powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 13.07.2022 r. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Przedsiębiorstwa Robót 

Drogowo - Mostowych w sprawie podniesienia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu 

wykonywanej umowy Nr IZM.I.273.43.2023 pn: „Remont dróg powiatowych przy użyciu 

remontera typu PACHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton i podjął decyzję 

o nie zwiększaniu wynagrodzenia wynikającego z w/w umowy. W specyfikacji warunków 

zamówienia oraz zawartej umowie, zamawiający nie przewidział możliwości zmiany 

wynagrodzenia stąd każda zmiana byłaby niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

Ponadto podwyższone wynagrodzenie spowodowałoby zarzuty o nierównym traktowaniu 

Wykonawców.  

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Opolu dot. wykonania aktywnego przejścia dla pieszych w m. 

Świerczów. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowalnego w Namysłowie o wyrażeniu zgody na zmianę terminu wykonania 

kontroli utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Namysłowski. 

    

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków 

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: „Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędnymi instalacjami  

i urządzeniami technicznymi”, działka nr 63/1, AM 1, obręb Dębnik, gmina Wilków”. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Wilków 

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: „Przebudowa  

i rozbudowa budynków gospodarczych w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 

rolnym” dz. nr 165/2,165/3,165/4 i 165/5, obręb Wojciechów, gmina Wilków. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego po zapoznaniu z pismem Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon, 

zaakceptował wykonanie nasadzeń drzewa gatunku klon w ilości 2 sztuk   

w zamian za usuniecie drzewa znajdującego się na dz. nr 348, obręb Smarchowice Wielkie, 

gmina Namysłów.  



  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku Biura Konsultingowo – 

Projektowego „ Lech – Design” i wyraził zgodę na przedłużenie terminy wykonania zadnia  

„ projekt  docelowej organizacji ruchu dla 6-ciu obiektów mostowych zgodnie z ekspertyzami 

technicznymi” do dnia 29 lipca br. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskiem Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa z Opola w sprawie usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogi 

powiatowej nr 1111 O w Woskowicach Górnych i postanowił zaakceptować ustalenia zawarte 

we wniosku. Na wskazane drzewa zostanie do Urzędu Gminy Domaszowice wysłany wniosek 

o zgodę na usunięcie drzew . 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Pokój  

w sprawie uzgodnienia decyzji dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na dz. 

nr 214 w m. Ładza. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków 

Rządowego Funduszu rozwoju Dróg w 2021 roku. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonej kontroli prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID- 19 jakie otrzymał powiat na realizację projektu „ Wsparcie domów 

pomocy społecznej” w 2021 roku oraz wypracowania opinii Komisji dot. wykonania budżetu 

za rok 2021. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął sprawozdanie z działań podejmowanych na 

terenie nadzoru wodnego w Namysłowie, Brzegu i Kluczborku za 2021 rok.   

  

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia sp. z o. o w sprawie podjęcia działań dot. pokrycia straty spółki i postanowił powrócić 

do tematu na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego jednogłośnie zatwierdził bilans skonsolidowany za 2021 

rok. 

  Ponadto Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnik 

Powiatu informacją obejmującą: sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu  za 2021 rok, kwoty 

wydatkowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwoty zobowiązań 

wymagalnych, wykazu dotacji otrzymywanych z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, wykazu dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego, wykazu 

udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazu osób prawnych  

i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego wyraził Powiatowemu Urzędu 

Pracy w Namysłowie zgodę na bezpłatne przekazanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej   

w Namysłowie  środków trwałych oraz podpisał aneks do porozumienia z Miastem Katowice 

w sprawie przejęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz ustalenia warunków pobytu  

i wysokości wydatków na  opiekę i wychowanie. 

 

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


