
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 39 
z dnia 08 lutego 2016 r. 

 
 
Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał dotyczących: 
 

1. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim II” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

2. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim II” 
współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  
w Namysłowie, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok, 
6. udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania 

czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg. 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 
jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 
wydatków nimi finansowanych na dzień 08.02.2016 r. 
 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 
1. uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 
2. przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.”, 
3. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego. 
 

Zarząd Powiatu zapoznał się z prezentacją projektu Tinkertown, przedstawioną przez 
Pana Radosława Pilarza. 
 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji  
w Namysłowie oraz ocenę sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie 
Powiatu Namysłowskiego. 

 
Zarząd Powiatu przyjął ocenę stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 r. Stan budżetu Komendy na 2016 r. 
 
Zarząd Powiatu przyjął informację Zespołu Szkół Specjalnych nt. stanu zatrudnienia 

pracowników pedagogicznych administracji i obsługi. Liczba uczniów w zespole, liczba 
oddziałów oraz liczba uczniów w poszczególnych oddziałach (inf. bieżąca). 

 
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Poradni – Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Namysłowie za rok 2015. 
 



Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
o nieodpłatne przekazanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Namysłowie urządzeń i mebli 
biurowych. 

 
Zarząd powiatu nie wyraził zgody na nieodpłatne przekazanie mebli i urządzenia 

wielofunkcyjnego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie po byłym 
Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

 
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii 

oraz gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru 
Powiatu Namysłowskiego za rok 2015. 

 
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, obejmującego obszary działek 
zlokalizowanych w Jastrzębiu i w Nowym Folwarku. 

 
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2015. 
 
 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Wójta Gminy Wilków o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej 
sieci kablowej SN na odcinku Wojciechów. 

 
Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji dot. wniosku Przewodniczącego 

Zarządu Osiedla Nr III w Namysłowie o wykonanie remontu chodników w obrębie  
ul. Łączańskiej. 

 
Zarząd Powiatu udzielił informacji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 

Terenowy w Opolu na temat braku planów związanych z prowadzeniem inwestycji 
drogowych na terenie Gminy Wilków w miejscowości Bukowie. 

 
 Zarząd Powiatu przyjął informację Wójta Gminy Pokój dot. wezwania świadka  
w sprawie niszczenia drzew rosnących na działce w Dąbrówce Dolnej, gmina Pokój. 
 
 Zarząd Powiatu przyjął informacje o wszczęciu postępowania przez Gminę Świerczów 
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi Powiatowej nr DP 
1129 O, o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice, na odcinku DK 39 Żaba – DW 454 
Biestrzykowice”. 
 
 Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji o dofinansowanie zakupu 
fartuchów dla Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowiu. 
 
 Zarząd Powiatu przyjął informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie  
w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach – Opolu. 
 


