
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 5 grudnia 2011 r. 

 
 
W dniu 05 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał w sprawie: 

− zmiany uchwały nr 120/638/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystywania 

zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013, 

− zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2011 r., 

− zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r., 

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

zleconych ustawami na 2011 r., 

− udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu społecznego (Zamknij drzwi wykluczeniu II), 

− udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu społecznego (Sieć moŜliwości), 

− udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu społecznego (Sprawny Urząd II). 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 05.12.2011r.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku biura Projektowo – Budowlanego 

AWIM w Namysłowie odnośnie sformalizowania czynności nadzoru nad realizacją zadania 

„Przebudowa dróg ewakuacyjnych w budynku głównym szpitala… Etap I” oraz wyraził 

zgodę dla Firmy P.P.H.U. TOMPOL na przebudowę sieci oświetlenia ulicznego w obrębie 

działek 1062/1 i 1061/2 w miejscowości Namysłów przy ul. Plac Wolności. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o podjęciu działań w celu sprzedaŜy nieruchomości 

połoŜonych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie (Arkadii i Magnolii) na rzecz 



dzierŜawcy oraz podjął decyzję o porozumieniu się z państwem Kędra odnośnie 

nieruchomości dz. nr 437/307 połoŜonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej, celem 

uregulowania wzajemnych zobowiązań. 

 

Zarząd Powiatu wstrzymał się od podjęcia decyzji odnośnie wniosku Dyrektora 

Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie w sprawie bezpłatnego 

uŜyczenia działek nr 1279/48, 1279/49 i 1279/50 połoŜonych w Namysłowie przy ul. 

Staromiejskiej na cele przeprowadzania zajęć praktycznych na kursach operatora Koparko – 

ładowarki. Ponadto Zarząd przyjął informację o zrealizowanych odstępstwach od projektu 

odnośnie zadania „Dostosowanie budynku głównego szpitala w Namysłowie do wymagań 

ochrony przeciwpoŜarowej i zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji – etap I- remont 

dachu”. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosków Firmy CARGO dot. odstąpienia 

od naliczania kar umownych w związku z niedotrzymaniem terminów wykonania zadań pn. 

„Dostosowanie budynku głównego szpitala w Namysłowie do wymagań ochrony 

przeciwpoŜarowej i zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji – etap I remont dachu” i 

„Roboty dodatkowe na dostosowanie budynku głównego szpitala w Namysłowie do 

wymagań ochrony przeciwpoŜarowej i zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji – etap I 

remont dachu”. 

 

Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Liceum 

Ogólnokształcącego w Namysłowie w stosunku do nieruchomości połoŜonej w Namysłowie 

przy ul. Mickiewicza, dz. nr 1133/10. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do 2 wniosków o bezpłatne przekazanie 

2 zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej Im. Stanisława Moniuszki w 

Bąkowicach oraz 1 zestawu dla rodziny z terenu gminy Świerczów. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z 

dnia 01 grudnia 2011 r. oraz informacje bieŜące odnośnie sytuacji w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Namysłowie. 

 



Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię o wniosku o uzyskaniu decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe 

Smarchowice – Smarchowice Wielkie, od km 74+648 do km 78+890” oraz przyjął 

informacje Urzędu Skarbowego w Namysłowie odnośnie wykonania windy w budynku przy 

Plac Wolności 1 w Namysłowie. 

 


