
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 10 grudnia 2012 r. 

 

W dniu 10 grudnia 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął plan pracy Zarządu Powiatu na 

2013 rok i pozytywnie zaopiniował propozycje zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

b) zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu namysłowskiego z dnia 28 marca 

2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON 

przeznaczonych na ich realizację w 2012 r., 

c) przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie opracowanego na lata 2012 – 2017”, 

d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2013 rok. 

 

Powyższe projekty uchwał są tematem obrad XXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd powiatu podjął 4 uchwały które dotyczyły: 

a) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w Namysłowie przy ul. M. na rzecz dzierżawcy Pana I. B., 

b) zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2012 roku, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2012 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o utworzeniu trwałego zarządu na rzecz Domu Dziecka 

w Namysłowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Zespołu Szkół Rolniczych  

w Namysłowie. 

 



 Zarząd Powiatu podjął decyzje o aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu 

trwałego zarządu dla Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie (Opolska 

Wojewódzka Komenda Ochotnicze Hufce Pracy w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3B). 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Firmy WINDPROJEKT o sprzedaż działki nr 

944/1 położonej w Wilkowie jak również o czasowe jej utwardzenie w związku  

z zabezpieczeniem przejazdu pojazdów ponadnormatywnych dla transportu elementów 

elektrowni wiatrowych. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Rolniczego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Namysłowie o nieodpłatne przekazanie łóżek szpitalnych (szt. 2) i szafek 

przyłóżkowych (szt. 2). 

 
 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie uzyskanego drewna 

opałowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie dla osób potrzebujących. 

(Pozyskane drewno pochodziło z usuniętych drzew rosnących w pasie drogowym, drogi 

powiatowej Domaszowice – Świerczów, w miejscach bezpośrednio sąsiadujących z gruntami 

Skarbu państwa zarządzanymi przez nadleśnictwo Namysłów). 

 


