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W dniu 10 października 2011 roku Zarząd Powiatu przyjął informacje o bieŜącej 

sytuacji w  Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. oraz o bieŜącej sytuacji finansowej w 

Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie.  

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje z przebiegu Ćwiczeń Wojewódzkiej Brygady 

Obwodowej i jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu 

namysłowskiego oraz informację na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz 

wyników naboru do szkół. Zarząd Powiatu przyjął informacje z działalności Wydziału Dróg 

Powiatowych w I-III kwartale 2011 r., stan dróg powiatowych i obiektów inŜynieryjnych na 

terenie Powiatu Namysłowskiego, przygotowanie Wydziału Dróg Powiatowych do sezonu 

zimowego 2011/2012.  

 

Zarząd Powiatu podpisał dwa Porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim a Powiatem Nowodworskim – dot. umieszczenia małoletniego dziecka w 

zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek dot. robót dodatkowych przy realizacji 

zadania „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Mechanicznych w 

Namysłowie”  oraz wstrzymał się od rozpatrzenia wniosku dot. przejęcia przez Gminę 

Namysłów działek naleŜących do Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 3 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

− przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011-2013, 

− uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego, 

− uchwalenia Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2011 – 2017. 

 

Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał, które dotyczyły: 

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

− zmian budŜetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku, 



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

− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami na 2011 rok, 

− zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki oznaczonej nr 1133/10 

połoŜonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza na rzecz współwłaścicieli: P. Ł., I. K., D. 

R., G. C., G. S. i A. K. zamieszkałych w Namysłowie, celem poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, na której prowadzą działalność związana  z 

ochroną zdrowia.  

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 10.10.2011r.  

 


