
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 141 

z dnia 27.07.2022 r. 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  6 uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

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

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, 

d) zmiany uchwały Nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 grudnia 

2019 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2019-2022, 

e) zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące dotychczas 

własność Powiatu Namysłowskiego, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu 

Państwa, 

f) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie. 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 27.07.2022 r. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem mieszkańca Namysłowa  

w sprawie podjęcia działań zmierzających do naprawy konstrukcji dachu w budynku 

znajdującym się na dz. 1053/13 w Namysłowie i podjął decyzję o zleceniu sprawdzenia stanu 

technicznego nieruchomości przez osobę z uprawnieniami. Po otrzymaniu opinii, Zarząd 

Powiatu podejmie decyzję dotyczącą dalszych kroków w prowadzonej sprawie. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Domaszowice 

oraz Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie w sprawie umieszczenia progu 

zwalniającego na drodze powiatowej nr 1131 O w m. Domaszowice. Zarząd Powiatu ze 

względu na brak środków w tegorocznym budżecie, postanowił ująć powyższe zadanie  

w projekcie budżetu na 2023 rok.  

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego  zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Domaszowice 

w sprawie usunięcia suchych drzew i konarów drzew znajdujących się przy drodze powiatowej 

na trasie Gręboszów – Sułoszów i  podjął decyzję o usunięciu zakrzaczeń wzdłuż wskazanego 

odcinka drogi nr DP 1115 O. Po wycince zakrzaczeń, zostanie wyznaczona wizja w terenie, 

celem wskazania koniecznych do usunięcia drzew.  

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji 

w Namysłowie podjął decyzję o wymianie kostki brukowej na asfaltową usytuowanej na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1102 O. Zlecenie pracy zostanie wystawione firmie 

zajmującej się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego postanowił udzielić informacji Krajowemu 

Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa dot. braku planów budowy dróg publicznych, planowanym lub 

wszczętym postępowaniu o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dz. Nr 235, 

obręb Lubnów, gmina Pokój. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Urzędu Gminy Pokój w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pokój. 



 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z zawiadomieniem Urzędu Gminy Pokój 

w sprawie przystąpienia do zmiany sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zieleniec i nie wniósł uwag. 
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