
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 15 lutego 2012 r. 

 
 

W dniu 15 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek  

o dofinansowanie festiwalu muzyki niezaleŜnej CZOCHRAJ BOBRA FEST oraz przyjął 

informacje odnośnie planu finansowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A ZOZ  

w Namysłowie na 2012 rok. Ponadto Zarząd Powiatu przyjął informacje bieŜącą nt. 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia oraz przyjął wyjaśnienia Prezesa Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia w sprawie skargi z dnia 19.01.2012 r. dotyczącej postępowania z pacjentką. 

 
Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa Gmin 

Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za rok 2011, przyjął 

sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 

Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2011 oraz przyjął informację 

dotyczącą podjęcia uchwał przez Radę Gminy Świerczów o przystąpieniu do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zarząd Powiatu wstrzymał się od podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz przyjął 

sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Namysłowie w roku 2011. 

 
Zarząd Powiatu podjął 11 uchwał które dotyczyły: 

a) określenia zasad przyznania rodzinie zastępczej jednorazowego świadczenia 

pienięŜnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego do rodziny dziecka. 

b) uchylenia uchwały Nr 14/51/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 

10.05.2011r., 

c) udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do 

reprezentowania Powiatu Namysłowskiego w ramach Projektu „JOB – czyli Jak 

Opuścić Bezrobocie”- Poddziałanie 6.1.3 POKL, 

d) udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do 

składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego („PO KLucz do biznesu 2”), 



e) udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do 

składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego („Sprawny Urząd II”), 

f) udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do 

składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego („Zamknij drzwi wykluczeniu II”), 

g) udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do 

składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego („Sieć moŜliwości”), 

h) wyraŜenia zgody na obciąŜanie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Namysłowskiego słuŜebnością gruntową. 

i) 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 2012. 

j) zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku, 

k) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok. 

 
Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 15.02.2012 r. i przyjął informacje dotyczącą 

rozstrzygniętego przetargu na druk i kolportaŜ gazety powiatowej. 

 
 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) wyraŜenia zgody na realizację w 2012 r. przez PCPR w Namysłowie projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 

7.1.2., 

b) „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 

2012-2014”, 

 
Zarząd Powiatu podpisał 7 porozumień dotyczących umieszczenia małoletnich dzieci 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i 1 porozumienie dotyczące umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej. 



 
 

Zarząd Powiatu ustalił termin podpisania aktu notarialnego dz. nr 437/307 połoŜonej 

przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie i przychylił się do wniosku Firmy VINI-BUS  

o wydanie zezwolenia na świadczenie usług przewozów pracowniczych i moŜliwość 

korzystania z przystanku zlokalizowanego w Namysłowie przy ul. Oławskiej. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji zadań w sprawie organizacji 

doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli, prowadzonego przez 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku oraz przyjął sprawozdanie 

rzeczowo – finansowe z wykorzystania dotacji na realizację zadań Biblioteki Publicznej  

w II półroczu 2011 r.. 

 

Zarząd Powiatu wstrzymał się z podziałem środków na wspieranie sportu i kultury  

w Powiecie Namysłowskim, przyjął informacje Starosty dotyczącą ewentualnego przejęcia 

Biblioteki Pedagogicznej w Namysłowie oraz podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej 

dotyczącej publikacji „Wilków – monografia gminy w zarysie” opracowanej przez Pana 

Zbigniewa Malińskiego. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku o dofinansowanie publikacji 

„Armia Krajowa na pograniczu południowej Wielkopolski i Śląska” oraz wstrzymał się od 

podjęcia uchwał w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia  

21 stycznia 2011 r. Nr 4/7/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę przez 

Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych i pozostałych środków trwałych 

stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego i w sprawie wyraŜenia zgody na darowiznę 

na rzecz namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Namysłowie majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Namysłowskiego. 

 
 


