Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 17
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały dotyczące:
1. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku,
2. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
odrębnymi ustawami na 2019 rok.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu Senior +
w Namysłowie.
Zarząd Powiat zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek
budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi
finansowanych na dzień 24.04.2019 r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Rady Sołeckiej Wsi Kowalowice dotyczącym
remontu chodnika przy drodze powiatowej w Kowalowicach nr 1102 na ulicy Głównej od
posesji nr 54 do nr 72. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przebudowie chodnika znajdującego
się przy drodze powiatowej nr 1102 w Kowalowicach w związku z deklarowanym udziałem
finansowym przez Gminę Namysłów w kwocie 10.000 zł.
Zarząd Powiatu przyjął informację o braku uwag do oferty dotyczącej powierzenia realizacji
zadania publicznego Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu z siedzibą
w Luboszycach. Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji we wnioskowanej kwocie
oraz niezwłocznym zawarciu umowy z wnioskodawcą.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Gminy Wilków dot. ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii
napowietrznej 15kV relacji GPZ Namysłów- Pawłowice-Lubska; odcinek stacja
transformatorowa
„Idzikowice i Pszeniczna” w miejscowościach: Idzikowice, Pągów i Pszeniczna.
Zarząd Powiatu zapoznał się i ustosunkował się w sprawie:
a. złożonej skardze w przedmiocie wycinki drzew przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie,
zniszczenia trawy i systemu korzeniowego na terenie działki skarżącego oraz kradzieży
ściętych drzew,
b. skargi na utrzymanie ścieżki rowerowej przy ul. Oławskiej w Namysłowie,
c. skargi na niewłaściwe załatwienie wniosku dot. utrzymania drogi powiatowej na
odcinku Siedlice – Pokój,
Zarząd Powiatu zapoznał się i zajął stanowisko w sprawie:
a. petycji Sołtysa Wsi Siedlice wraz z mieszkańcami w przedmiocie odnowy nawierzchni
drogi DP 1354 Dzików – Siedlice i zaplanowania środków na jej remont w
przyszłorocznym budżecie,
b. petycji mieszkańców Sołectwa Żaba w przedmiocie remontu drogi powiatowej
prowadzącej przesz miejscowość Żaba do miejscowości Miodary,

c. petycji mieszkańców wsi Siemysłów w przedmiocie remontu drogi powiatowej
w miejscowości Siemysłów,
d. petycji mieszkańców miejscowości Zbica, Osiek Duży i Pieczyska, która dotyczyła
ujęcia w planach inwestycyjnych na przyszły rok wymiany nawierzchni drogi
powiatowej na odcinku od miejscowości Starościn przez Pieczyska, Zbica do
miejscowości Osiek Duży.

