
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 108 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

 

W dniu 27 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu podjął 8 uchwał, które dotyczyły: 

1. udzielenia pełnomocnictw Pani Iwonie Kamińskiej - Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania, realizacji i rozszerzenia projektów „Sieć 

możliwości” oraz „Zamknij drzwi wykluczeniu II” o komponent ponadnarodowy,  

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

2. udzielenia pełnomocnictw Pani Leokadii Czarny - Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania, realizacji i rozszerzenia projektów „Sieć 

możliwości” oraz „Zamknij drzwi wykluczeniu II” o komponent ponadnarodowy,  

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3. pełnomocnictwa dla Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Namysłowie, 

4. pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie, 

5. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2013 

roku, 

6. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok, 

8. rozpoznania wniosku koalicjanta – o odwołanie Prezesa Zarządu NCZ S.A.  

w Namysłowie – zgłoszonego w uchwale nr 1/ZP/2013 Zarządu Platformy 

Obywatelskiej RP w Powiecie Namysłowskim z 25 listopada 2013 r. oraz wniosku 

Klubu Radnych SLD w tej sprawie z dnia 27 listopada 2013 r. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 27.11.2013 r. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek o zatwierdzenie propozycji rozdysponowania 

zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli z Zespołu Szkół 

Mechanicznych oraz z Zespołu Szkół Specjalnych jak również zapoznał się protokołem 



Komisji Rewizyjnej z kontroli w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

podczas której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.  

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z wnioskami NCZ S.A. o skreślenie z 

ewidencji środków trwałych w związku z wygaśnięciem umowy na licencję, a także ze 

względu na zużycie sprzętu i wyraził zgodę na wszczęcie procedury likwidacyjnej. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 27.11.2013 r. 

 


