
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 37 
z dnia 18 stycznia 2016 r. 

 
 
Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał dotyczących: 

1. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie, 

2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r., 
4. uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok, 
5. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów 

ustanych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – 
budownictwa jednorodzinne) położone w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego, 

6. wykazu nieruchomości (działek budowlanych budownictwa jednorodzinne) 
położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży. 

 
Zarząd Powiatu przyjął informacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2015 r. i kontrakt na 2016 rok oraz 
informacje o kształtowaniu polityki spółki NCZ w 2016 r.. 

 
Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Namysłowie za rok 2015 i inf. bieżącą. 
 

Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji o nieodpłatnym przekazaniu środków 
trwałych pozostałych po Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego. 

 
Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.  
 
Zarząd Powiatu podjął decyzje o dofinansowaniu Namysłowskiego Klubu Sportowego 

„START” w 2016 roku w kwocie 10.000 zł. 
 
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował 4 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 
2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Namysłowskiego na rok 2016, 

2. ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego, 
3. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku, 
4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku. 
 

Zarząd Powiatu odrzucił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie poparcia „rezolucji 
na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego”. 
 

Zarząd Powiatu ustalił ceny na wykup drewna pozyskanego z wycinki drzew przy 
drogach powiatowych w 2016 roku. 
 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla terenu 



obejmującego nieruchomość w Bukowie na której wnioskowana jest budowa budynku 
gospodarczego i rozbudowa budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwie rolnym. 
 
 Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczącą zmiany dokumentacji projektowej dla 
inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1129 O na odc. DK 39 Żaba – DW 454 
Biestrzykowice” celem złożenia wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -
2020. 
 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Opolskiego dot. decyzji 
stwierdzającej nabycie przez Przedsiębiorstwo Państwowe PKP prawa użytkowania 
wieczystego gruntów położonych w obrębie Pielgrzymowic, gmina Wilków. Zarząd wniósł  
o zmianę prawomocnej decyzji Wojewody Opolskiego dotyczącej wyłączenia  
z przekazaniem na własność Powiatu Namysłowskiego działki oznaczonej nr ewid. 156/2, 
k.m. 1 o pow. 0.0700 ha położonej w Pielgrzymowicach i przekazaniu jej w użytkowanie 
wieczyste dla PKP. 
 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. 

 
Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji o zakupie fartuchów dla 

Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowi. 
 

Zarząd Powiatu ustalił podział środków na wspieranie sportu i kultury w Powiecie 
Namysłowskim i przyjął informacje nt. złożonych wniosków o przyznanie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na rok 2016. 
 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Polskiego Związku Niewidomych  
w Namysłowie o wsparcie finansowe na zorganizowanie spotkania noworocznego. 
 

Zarząd Powiatu wstrzymał się z dofinansowaniem projektu Tinkertown mającego na 
celu promocję Powiatu Namysłowskiego. 
 
 


