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Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  uchwałę odwołania I (pierwszych)  

publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek 

budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza w zakresie  

4 (czterech) nieruchomości. 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się pismem Zarządu Osiedla Majowego  

w Namysłowie w sprawie remontu chodnika w obrębie ul. Łączańskiej i podjął decyzję  

o zleceniu wykonania remontu chodnika przylegającego do działki nr 1250 na wysokości 

sklepów. Remont pozostałej części chodnika zostanie ujęty w planie budżetu na 2023 rok. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do pisma Urzędu Gminy Domaszowice 

w sprawie lokalizacji dodatkowego przystanku autobusowego przy drodze powiatowej  nr 1111 

O w m. Wielołęka. 

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do pisma Urzędu Gminy Świerczów  

i wyraził zgodę na zlecenie drugiego koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie gminy 

Świerczów. W kwestii posprzątania poboczy i rowów zostanie przeprowadzony objazd wraz  

przedstawicielem gminy Świerczów w celu określenia koniecznych do wykonania prac.  

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął do wiadomości przekazany przez Urząd 

Miejski w Namysłowie projekt decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa, w obrębie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr DP 1196 O, Smarchowice Wielkie.  

 

  Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Spółki Gniotpol Trailers  

w sprawie umieszczenia tabliczki z napisem „ nie dotyczy pojazdów firmy Gniotpol Trailers” 

przy znaku ograniczenia wjazdu pojazdów do 10 ton w m. Świerczów. Zarząd Powiatu biorąc 

pod uwagę,  że oznakowanie na ulicy Brzeskiej w miejscowości Świerczów zostało wykonane 

zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, celem zabezpieczenia odcinka 

drogi powiatowej nr DP 1136 O, który został wpisany do rejestru zabytków, nie może wyrazić 

zgody na powyższy wniosek. Zadaniem zarządcy drogi jest dbanie, aby nie uległ on 

zniszczeniu. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął informację Zespołu Szkól Mechanicznych  

w Namysłowie w sprawie wynajmu boiska trawiastego na rzecz Stowarzyszenia Akademii 

Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” w Namysłowie. 

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego wyraził zgodę na przekazanie 

nakładów poniesionych na realizację inwestycji pn. : „Przystosowanie części pomieszczeń  

w budynku przy placu wolności 1 w Namysłowie do potrzeb osób niepełnosprawnych” na rzecz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie.  Zarząd Powiatu podpisał aneks nr 1 do porozumienia zawartego z Powiatem 

Opolskiem o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz warunków 

pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie. Porozumienie nr 1 i 2 zawarte  

z Miastem Bydgoszcz w sprawie przyjęcia dzieci do placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz 

ustalenia warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie.   

  Ponadto Zarząd Powiatu Namysłowskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy 

dzierżawy gruntów rolnych położonych w Namysłowie na okres dwóch lat oraz ustalił jej 

roczny czynsz dzierżawny.   
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