
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 16 czerwca 2011 r. 

 
 

W dniu 16 czerwca 2011r. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował informacje  

z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim 

za rok 2010 oraz informacje o funkcjonowaniu oświaty w roku szkolnym 2010/2011. Ponadto 

zatwierdził sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu 

namysłowskiego oraz raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu 

namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał, które dotyczyły: 

− zatwierdzenia aneksu nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w 

Namysłowie, 

− o wyraŜenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego połoŜonego  

w Namysłowie przy Pl. Wolności 1c/7 na rzecz najemcy Pana Józefa Moniaka, 

− zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, 

− udzielenia pełnomocnictwa Andrzejowi Gosławskiemu – Sekretarzowi Powiatu 

Namysłowskiego, 

− przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych uprawnień w zakresie dokonywania 

przeniesień w planie wydatków budŜetowych w 2011 roku, 

− zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 roku, 

− zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 16.06.2011r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 8 projektów uchwał Rady Powiatu w 

sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego, 



− przyznania pierwszeństwa przy sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego 

połoŜonego w Namysłowie przy Pl. Wolności 1c/7 na rzecz najemcy Pana Józefa 

Moniaka. 

− określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej, 

− przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego, 

− załatwienia skargi z dnia 20 maja 2011r. na działalność Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego. 

− załatwienia skargi z dnia 24 maja 2011r. na działania Starosty Namysłowskiego Juliana 

Kruszyńskiego, 

− zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

− zmian budŜetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku, 

− zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w likwidacji w Namysłowie za 2010 rok. 

 

Zarząd Powiatu zobowiązał się do zaplanowania w przyszłym budŜecie kwoty  

w wysokości 92 tys. zł na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – gaśniczego  

z przyczepką kontenerową na sprzęt dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej  

w Namysłowie. Ponadto wysłuchał informacji nt wypadku autokaru z wycieczką z Węgier 

oraz o planowanych  w dniu 29 czerwca br. ćwiczeniach ratowniczo – gaśniczych. 

 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na włączenie podwykonawców do prowadzenia robót  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz na cesję wierzytelności. 

Ponadto Zarząd Powiatu podjął decyzje o rozpoczęciu procedury zmierzającej do 

rozwiązania umowy darowizny mieszkania przekazanego na rzecz Powiatu Namysłowskiego 

przez mieszkankę Namysłowa. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził ofertę modernizacji strony internetowej 

www.namyslow.pl.  

 



W sprawach róŜnych Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego dot. informacji o rozpoczęciu prac nad ,,Studium integracji przestrzennej 

polskiej części pogranicza polski i Niemiec’’ oraz podjął decyzję o rozpoczęciu procedury 

związanej ze sprzedaŜą w przetargu nieograniczonym działki spornej przy ul. Staromiejskiej.  

 


