
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 9 
z dnia 11 marca 2015 r. 

 
 

Zarząd Powiatu na wniosek dotychczasowego dzierżawcy działek o nr ewid. 1133/9  

i 1133/10 oraz w jego obecności wyraził zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości bez 

zakupu służebności przejazdu przez działki o nr ewid. 1133/5 i 1133/6. 

 

Zarząd Powiatu  podjął 2 uchwały, które dotyczyły: 

− zmiany uchwały nr 133/551/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 czerwca 

2014 r. o wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowj nieruchomości położonej 

w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 na rzecz dzierżawcy XXXXXXXXX  (ochrona 

danych osobowych – Dz.U.2014.1182 j.t), 

− wykazu nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowj. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

− zmiany uchwały nr XXXIX/322/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

11 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz 

z gruntem, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej 

nieruchomości oraz wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia  

w drodze bezprzetargowej, 

− poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie 

województwa opojskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. 

 

Zarząd Powiatu przyjął ocenę stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2014 

oraz przychylił się do wniosku Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadania polegającego 

na budowie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku oraz montaż kabla i puszki do 

budynku PUP. 

 
 Zarząd Powiatu przyjął informacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia odnośnie sporu 

z Ogólnopolskim Związkiem Pielęgniarek i Położnych Zarząd Zakładowej Organizacji 

Związkowej przy Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A.  

 



Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat funkcjonowania lecznictwa otwartego  

w Powiecie Namysłowskim w roku 2014 r. 

 
Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Promyk” w Kamiennej o przekazanie dodatkowych środków finansowych na 

wyodrębnienie pomieszczenia palarni w jednostce. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Namysłowie o zwolnienie z opłat wynikających z uchwały nr 43/196/2012 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy 

drogach powiatu namysłowskiego z powodu braku podstaw prawnych. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informację Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

 

 


