
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 30 
z dnia 28 października 2015 r. 

 
 
Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał dotyczących: 

1. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku, 

2. zmian budżetu w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2015 roku, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku, 

4. zmiany planu finansowego zadań zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015, 

5. powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie pomocy 

zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Namysłowski. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Namysłowskiego do uczestnictwa  

w projekcie „E – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego”, 

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

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę projektu decyzji o warunkach zabudowy ze 

zbiornika wybieralnego na ścieki na przydomową biologiczną oczyszczalnie ścieków  

w miejscowości Popielów. 

 

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem radnego Romana Letkiego dotyczącego 

remontu drogi powiatowej o numerze 1348, postanowił wykonać doraźny remont cząstkowy 

nawierzchni DP 1348 na długości 100m oraz oznakować ją znakami A-11 – nierówna 

nawierzchnia i B-33 ograniczający prędkość do 40 km/h. Ponadto dokonana zostanie także 

obserwacja w/w odcinka w celu ustalenia zakresu prac na 2016 rok.  

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3  

o wykonanie barier ciągłych koło przejścia dla pieszych przy szkole (ul. Łączańska 1). 

 



 Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkańców Ligoty Książęcej, 

Wszeradowa, Mikowic, Barzyny i Brzozowca o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu 

na 2016 rok na zadania związane z remontami dróg powiatowych, podjął decyzję, że w miarę 

posiadanych środków finansowych zostanie przeprowadzony remont nawierzchni DP 1194 O 

oraz DP 1127 O na odcinku Smarchowice Śląskie – Barzyna.  

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Sołectwa wsi Domaradzka Kuźnia  

o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 2016 rok na zadania związane z remontem 

drogi powiatowej nr 1348 O na odcinku Lubnów – Domaradzka Kuźnia. W związku  

z licznymi pismami dot. remontu dróg na terenie Gminy Pokój, Zarząd Powiatu podjął 

decyzję o wystąpieniu do Wójta Gminy Pokój o określenie, która droga wymaga pilnego 

remontu. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego dot. wszczęcia 

postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego  

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

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie o likwidację i utylizację wyeksploatowanych środków trwałych. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Opolskiego dot. odmówienia 

stwierdzenia nabycia przez Powiat Namysłowski własności nieruchomości działki nr 126/10 

położonej w Gminie Namysłów i podjął decyzję o wniesieniu odwołania od niniejszej decyzji. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Namysłowa  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Namysłowa w sprawie zakupu 

sprzętu medycznego oraz pomocy finansowej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  

w Namysłowie. 

 



Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Opolskiego w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra 

Kultury i dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku KOŁA INWENCJI TWÓRCZEJ 

„SORBONA” o dofinansowanie działalności artystycznej w wysokości 500 zł. 

 

 Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 28.10.2015 r. 

 

Zarząd Powiatu podpisał aneks nr 2/2015 do Porozumienia 1/2012/RZ zawartego  

w dniu 17 maja 2012 r. pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Gminą Sosnowiec w sprawie 

przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej oraz ustalenia warunków jego pobytu  

i wysokości wydatków na jego opiekę. 

 

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie nr 3/2015/RZ zawarte pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim a Powiatem Oleśnickim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

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

i wychowanie w pieczy zastępczej.  

 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej 

na temat przeprowadzonych kontroli w Starostwie Powiatowym w Namysłowie w Wydziale 

Finansowym i Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu. 

 
 
 
 
 
 


