
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 79 

z dnia 15 kwietnia 2013 r. 

 

W dniu 15 kwietnia 2013 r. Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał które dotyczyły: 

1. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów 

ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – 

budownictwo wielorodzinne i usługowo mieszkaniowe) położonych w Namysłowie 

przy ul Staromiejskiej, 

2. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki nr ewid. 167/1 położonej  

w Nowym Folwarku przeznaczonej do sprzedaży, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2013 r., 

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

5. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 6 projektów uchwał Rady Powiatu  

w sprawie: 

1. odwołania członka komisji bezpieczeństwa i porządku – A. Zielonka, 

2. delegowania radnego do komisji bezpieczeństwa i porządku, 

3. zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia  

31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013 (projekt uchwały 

będzie tematem obrad sesji w miesiącu maj 2013), 

4. zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 

2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Namysłowie, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 r., 

6. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r.. 

 

Zarząd Powiatu przyjął: 

1. informację Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2013 r., 

2. informację z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za 2012 rok, 

3. informację nt. programu społecznego Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama 

Mickiewicza w Namysłowie pn. „POZNAJMY SIĘ”, 



4. informację dot. użyczenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie lokalu 

użytkowego położonego przy Placu Wolności 1 w Namysłowie, 

5. informację z działalności Wydziału Dróg za rok 2012. Podsumowanie akcji zimowej  

w sezonie 2012/2013. 

6. sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok, 

7. ocenę zasobów pomocy społecznej za 2012 rok, 

8. sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2012 r.. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego 

„GOBIO” o dofinansowanie imprez wędkarskich ze względu na wcześniejsze dofinansowanie 

Koła. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Namysłowskiego Klubu Sportowego 

„START” o udzielenie pomocy finansowej w 2013 r.  i podjął decyzję o dofinansowaniu 

Klubu w wysokości 3.000 zł. 

 

Zarząd Powiatu przyznał zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  

i przyjął do realizacji Wniosek Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 

Środowiska dot. wyświetlania materiałów omawianych na danym posiedzeniu Komisji bądź 

Rady Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Urzędu Miejskiego w Namysłowie  

o dofinansowanie robót budowlanych przy ul. Oławska – Grunwaldzka i wstrzymał się  

z podjęciem decyzji do następnego posiedzenia Zarządu Powiatu po uzyskaniu dodatkowych 

informacji. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Urzędu Miejskiego w Namysłowie  

o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dz. nr 322/2  

w miejscowości Głuszyna. 

 


