
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 59 

z dnia 01 sierpnia 2016 r. 

 

 

Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały dot.: 

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

nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych 

w Namysłowie, 

2. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy odnośnie pisma Pana Witolda Włodarczyka w sprawie rozpatrzenia wniosku i nie 

przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się przedstawioną ofertą przez Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy na montaż agregatów do klimatyzacji pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie 

Pracy i przekazał je do Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu celem 

weryfikacji. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zatwierdził wniosek Wójta Gminy Wilków dotyczącego 

uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

inwestycji polegającej na budowie energetycznej sieci napowietrznej SN 15 kV. Budowa 

energetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze złączami kablowymi 15 kV, obręb Lubska, 

Młokicie i Bukowie. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilków  

i Gminy Domaszowice. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Opolskiego dot. możliwości 

podjęcia dofinansowania dla projektu pn. „Remont DP nr 1102 O i DP 1104 na odcinku 

Namysłów – Głuszyna – etap II – remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w. m. 

Głuszyna” i zdeklarował się do realizacji powyższej inwestycji. Zarząd w odpowiedzi na 

powyższe pismo poinformował, iż po rozstrzygnięciu procedury przetargowej zastrzega sobie 

prawo do rezygnacji z przedmiotowego projektu, jeżeli całkowita wartość poprzetargowa 

inwestycji pozostanie bez zmian lub ulegnie zwiększeniu.  

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Zespołu 

Szkół Rolniczych – grunty orne położone w Namysłowie, oznaczone w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka  o nr ewid. 437/359 o pow. 3,1005 ha.   

 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do zmian miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Krasowice. 
 

Zarząd Powiatu dyskutował na temat składania wniosków w ramach gospodarki 

niskoemisyjnej i naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na rok 2017. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję i wystosował wniosek do Przewodniczącego Rady 

Powiatu o zwołanie sesji. 


