
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 13 
z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

 
 

Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał, które dotyczyły: 

1. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, 

2. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo – 

magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego, 

3. wykazu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży, 

4. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 r., 

5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 16.04.2015 r. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej 

„PROMYK” w Kamiennej za 2014 rok oraz informację Zespołu Szkół Mechanicznych  

nt. stanu zatrudnienia pracowników pedagogicznych administracji i obsługi, liczba uczniów  

w zespole, liczby oddziałów oraz liczby uczniów w poszczególnych oddziałach wraz  

z informacją bieżącą. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności Wydziału Dróg za rok 2014  

i informacje dotyczącą podsumowania akcji zimowej w sezonie 2014/2015. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów za 2014 r. i ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu Namysłowskiego za 

2014 rok. 

 

 Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku PKP S.A. Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu o przejęcie do zasobów Powiatu 

Namysłowskiego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. własność 

Skarbu Państwa, zabudowanych budynkami dworców kolejowych Domaszowice oraz 

Gręboszów. 



 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 3 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości rolnej położonej w Wilkowie, 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r.. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt decyzji o warunkach zabudowy dla 

terenu obejmującego nieruchomość w miejscowości Wojciechów na której wnioskowana jest 

budowa budynku mieszkalnego i przychylił się do wniosku rady sołeckiej  

i mieszkańców Smarchowic Śląskich o położenie chodnika i wprowadzenie ograniczenia 

prędkości (zadanie to zostanie ujęte w planie budżetu na 2016 rok). 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł uwag do: 

− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów 

− zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Namysłów, 

− zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie 

Gminy Namysłów – obejmującej część obszaru wsi Smarchowice Wielkie. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację Starosty Kluczborskiego o podjęciu uchwały  

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dotyczącego poparcia „Apelu 

Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa 

opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą RADIO PARK z Brzegu dotyczącej emisji 

wywiadu na łamach w/w radia i zrezygnował z przedstawionej oferty. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem radnego Romana Letkiego o remont drogi 

powiatowej nr 1348 O w gminie Pokój i podjął decyzję o przeprowadzeniu remontu 

punktowego ubytków oraz zamontowaniu znaków ograniczających prędkość i informujących 

o zagrożeniu. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzony remont grysami na sucho 

/pather/ celem zapobieżenia dalszej degradacji nawierzchni. 

 



Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu i 

wydać pozytywną opinię dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu 

mostowego w m. Krzywa Góra w km 23 + 300 – 25 + 100”. 

 
Zarząd Powiatu podpisał porozumienie nr 1/2015/RZ zawarte pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim a Miastem Tychy w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

spokrewnionej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę  

i wychowanie w pieczy zastępczej. 

 

 

 


