
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 48 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał dotyczących: 

1. udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Pawła Płatkiewicza  przy realizacji zadania  

pn.: „Budowa mostu Pieczyska w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – 

Domaradz – Jagienna w km. 3+953,7”, 

2. oddania części nieruchomości w bezpłatne użyczenie Rzymsko – Katolickiej Parafii  

św. Stanisława Bpa w Fałkowicach, 

3. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2015 rok, 

4. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 r., 

5. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 r., 

6. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r., 

7. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2016 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 27.04.2016 r.  

 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do wniosku Burmistrza Namysłowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na terenie Gminy Namysłów.  

 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do wniosku Burmistrza Namysłowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Smarchowice Śląskie. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku Wójta Gminy Wilków  

o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla terenu obejmującego 

nieruchomość położoną w miejscowości Krzyków na której planowana jest zmiana sposobu 

użytkowania lokalu usługowego – sklepu spożywczego na lokal mieszkalny w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku Wójta Gminy Wilków  

o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla terenu obejmującego 

nieruchomość położoną w miejscowości Idzikowice na której planowana jest budowa 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wraz z niezbędnymi instalacjami  

i urządzeniami technicznymi. 

 

 Zarząd Powiatu wstrzymał się w sprawie wniosku Urzędu Skarbowego w Namysłowie 

dot. naprawy pokrycia dachowego lub usunięcia nieszczelności dachu garażu przy  

Pl. Wolności 1 w celu oszacowania kosztów. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych odnośnie 

zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy szkołą a „Sklepem Aga”. 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  

i wyraził zgodę na: 

 skreślenie z ewidencji środków trwałych – sprzętów ze względu na ich zużycie, 



 wynajem części nieruchomości – pomieszczeń po byłym oddziale dziecięcym na okres  

15 lat , w celu prowadzenia apteki otwartej, 

 wykonanie zmian w pomieszczeniach po byłym oddziale dziecięcym, niezbędnych do 

uruchomienia apteki otwartej. 

 

 Zarząd Powiatu wstrzymał się z przyznaniem środków finansowych dla 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na 

wykonanie prac ziemnych – placu parkingowego obok budynku głównego szpitala. 
 


