
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 71 
z dnia 16 stycznia 2013 r. 

 

 

W dniu 16 stycznia 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął informacje Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2012 r. oraz 

o kontrakcie na 2013 rok. Zarząd przyjął również informacje dotyczące kształtowania polityki 

spółki NCZ w 2013 r.. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje o budżecie Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Namysłowie na 2013 rok oraz przyjął informacje dot. oceny stanu 

bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 

2012 r.. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku za rok 2012. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdania z wykonania zadań publicznych 

organizowanych przez Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, Stowarzyszenie Sportu i Japońskich 

Sztuk Walki „Bushi” oraz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego (Wędkarski Klub 

Sportowy „GOBIO” Namysłów. 

 

Zarząd Powiatu podjął 14 uchwal w sprawie: 

a) udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie („Zagraniczne praktyki zawodowe 

droga do wyższych kwalifikacji”), 

b) udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie („Technicy architektury krajobrazu 

agrobiznesu na europejskim rynku pracy”), 

c) udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie ( „Praktyka techników informatyków 

w Anglii drogą do własnych firm”), 

d) zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania 



zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013, 

e) podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – działki o nr ewid. 160/3 

położonej w Barzynie przeznaczonej do sprzedaży, 

f) ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich ) publicznych przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych  

w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego, 

g) ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo 

wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy  

ul. Staromiejskiej, 

h) ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo 

jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej, 

i) udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ 

w wysokości 400.000 zł. z okresem spłaty do 30 października 2013 roku. 

j) zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 r., 

k) zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2013 r., 

l) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2013 rok, 

m) wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie defibrylatora stanowiącego 

własność Powiatu Namysłowskiego, 

n) ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 16.01.2013 r.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 4 projekty uchwał Rady Powiatu: 

a) zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego, 

b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r., 



c) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach 

Małych, 

d) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 

strzeżonym wyznaczony przez Starostę. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego Towarzystwa „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” o dofinansowanie turnieju 

tenisa stołowego o puchar Starosty dla uczniów szkół średnich oraz otwartego turnieju 

szachowego dla mieszkańców Namysłowa i okolic. Dofinansowanie powyższych imprez 

wyniosło 1.000 zł.. 

 

Zarząd Powiatu częściowo przychylił się do wniosku Zespołu Szkół Specjalnych   

i dofinansował IX Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „KOLĘDUJMY RAZEM” 

w wysokości 1.000 zł. (Zarząd Powiatu przydzielił środki finansowe na imprezy 

organizowane w miesiącu styczniu br., natomiast w miesiącu lutym br. odbędzie się podział 

środków na wspieranie sportu i kultury w Powiecie Namysłowskim na 2013 r.) 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora RCKU dotyczącego przebudowy 

i ocieplenia konstrukcji dachu budynku szkolnego Rolniczego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Namysłowie i podjął decyzję, że wniosek zostanie wzięty pod uwagę  

w momencie gdy Powiat Namysłowski będzie przystępował do projektu 

termomodernizacyjnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie  

w sprawie wykonania windy w Urzędzie i ustosunkował się do niego pozytywnie pod 

warunkiem, że Powiat Namysłowski otrzyma dofinansowanie z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Urząd Skarbowy w Namysłowie będzie 

partycypował w kosztach. 

 
 

Zarząd Powiatu podpisał n/w porozumienia:  

a) Porozumienie nr 1/2012/RZZ-P zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Powiatem 

Brzeskim – dot. umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję 

pogotowia rodzinnego małoletniego dziecka, 



b) Aneks nr 1/2012 z dnia 16.01.2012 zawarty pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem 

Namysłowskim w sprawie małoletniego dziecka umieszczonej w rodzinie Zastępczej. 

 


