
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 87 

z dnia 20 marca 2017 r. 

 

W dniu 20 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały w sprawie: 

 

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

nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych  

w Wilkowie, 

2. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane oraz 

planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych  

w roku 2017, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r., 

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

odrębnymi ustawami na 2017 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 20.03.2017 r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. określenia zadań i wysokości środków finansowanych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego, 

2. nadania Sali Narad znajdującej się na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie 

imienia Michała Ilnickiego, 

3. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2017 r., 

4. zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2017-2025, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności opiekuńczo-wychowawczej Domu 

Dziecka i Filii w Namysłowie za rok 2016 oraz ocenę stanu sanitarnego powiatu 

namysłowskiego za 2016 rok. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie za rok 2016.  

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności rehabilitacyjno-terapeutycznej oraz 

wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie za rok 2016. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności PCPR w Namysłowie z realizacji 

zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za 2016 rok i sprawozdanie z efektów pracy 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016. 

 



Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z funkcjonowania PCPR w Namysłowie za 2016 

r. w zakresie pomocy społecznej i informację o realizacji przez PCPR w Namysłowie zadań ze 

środków PFRON w powiecie namysłowskim. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane wykonane przy zabytkach w roku 2016. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

nt. wynajmu pomieszczeń na rzecz firmy RENEX ELECTRONICS EDUCATIONS CENTER 

i firmy ZTSH TISBUD. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji  

i Kartografii oraz Gospodarowania Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  

w roku 2016. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą zaległości w opłatach dzierżawy 

nieruchomości rolnej położonej w obrębie Namysłowa – dz. nr 437/358 i 437/319. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Wilków o podjęcie działań w celu 

zlikwidowania ubytków w jezdni relacji Krzyków-Syców i przyjął inf. Naczelnika Wydziału 

Dróg, że w/w ubytki dnia 14 marca br. zostały wyremontowane.   

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na lokalizację przystanku autobusowego w miejscowości 

Wojciechów przy drodze powiatowej DP 1122 O. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Marszałka Województwa Opolskiego 

nt. przebiegu drogi wojewódzkiej nr 454 o przebiegu Opole – Pokój – Namysłów. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku P.P.H. BUTRA w sprawie wyrażenia 

zgody na umożliwienie dojazdu samochodom ciężarowym do bocznicy kolejowej w tartaku  

w Murowie przez m. Ładza DP1150 O w związku ze złym stanem technicznym obiektu 

inżynierskiego. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Pokój o zmianę organizacji ruchu na 

drodze powiatowej Popielów- Ładza, poprzez zmianę oznakowania ograniczenia tonażowego 

z 25 ton na 10 ton. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji celem skierowania w/w pisma do 

Zespołu ds. Zarzadzania Ruchem przy Staroście Namysłowskim. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem firmy DIEHL Controls o naprawę chodnika przy 

ul. Braterskiej w Namysłowie i podjął decyzję o naprawie doraźnej chodnika w terminie do 

końca II kwartału 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Namysłów o ujęcie w przebudowie  

ul. Braterskiej w Namysłowie zakresu rzeczowego związanego z planowanymi budowami 

żłobka integracyjnego oraz stadionu i hali sportowo-widowiskowej i wstrzymał się z podjęciem 

decyzji celem wykonania kosztorysu dodatkowych zadań i zorganizowania spotkania  

z Burmistrzem Namysłowa. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla firmy VINI-BUS Usługi Transportowe o uzgodnienie 

zasad na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Namysłów. 



 

Zarząd Powiatu przyjął informacja nt. funkcjonowania lecznictwa otwartego w Powiecie 

Namysłowskim w roku 2016. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Zespołu Szkól Rolniczych w Namysłowie  na przekazanie 

4 zestawów komputerowych na rzecz Zespołu Szkól Specjalnych i 1 zestawu komputerowego 

na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie. 

 

 Zarząd Powiatu podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Kluczborskim  

a Powiatem Namysłowskim w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo – 

wychowawczej oraz określenia warunków jej pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę  

i wychowanie. 
 


