ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 7 listopada 2011 r.
W dniu 07 listopada 2011r. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją bieŜąca dot.
Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A oraz z informacją na temat podstawowych załoŜeń
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz koncepcji pieczy zastępczej w
Powiecie Namysłowskim. Ponadto przyjął analizę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu
namysłowskiego za okres: styczeń – wrzesień 2011r.

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Namysłowie,
b) wykazu nieruchomości – działki o nr ewid. nr 1133/10 połoŜonej w Namysłowie przy ul.
Mickiewicza przeznaczonej do sprzedaŜy,
c) wykazu nieruchomości – działek o nr ewid. nr 202/2 i 202/3 połoŜonych w Dębniku
przeznaczonych do sprzedaŜy,
d) uchwalenia Regulaminu określającego zasady wsparcia finansowego projektów
realizowanych w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Namysłowskiego,
e) zmian budŜetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 r.
f) zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2011r.
g) zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku,
h) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2011 r.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) uchwalenia
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na 2012 rok’’,
b) o uchylenie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny
nieruchomości,

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych
jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz
wydatków nimi finansowanych na dzień 07.10. 2011r.

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do prośby Kierownika Wydziału
Promocji i Rozwoju o wycofanie z planu pracy Zarządu i Rady Powiatu Namysłowskiego
tematu dot. Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do roku 2015. Ponadto
podjął decyzje o rezygnacji z uŜytkowania nieruchomości połoŜonej we wsi Smogorzów,
zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Namysłowskim, a Gminą
Namysłów.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sporządzenie aneksu do umowy pomiędzy
Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, a dzierŜawcą Arkadii i Magnolii
dot. dopisania do przedmiotu dzierŜawy działki Nr 1133/11. Ponadto zatwierdził okresowe
kontrole stanu dróg i obiektów mostowych.
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Namysłowskim a Powiatem Kłodzkim w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pobyt
małoletniego dziecka w Domu Dziecka w Namysłowie.
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do propozycji Przedsiębiorstwa
Budownictwa Drogowo – InŜynieryjnego S.A

z Torunia dot. kompensaty kosztów

związanych z zajęciem pasa drogowego w zamian za remont dwóch odcinków dróg
powiatowych między miejscowościami Pągów – Pszeniczna.

