
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 7 maja 2012 r. 

 
 

W dniu 07 maja 2012 r. Zarząd Powiatu podjął sześć uchwał, które dotyczyły: 

1. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości (działek budowlanych) 

połoŜonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego, 

2. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki – I LO w Namysłowie, 

3. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2011 rok, 

4. zmian budŜetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku, 

5. zmian w budŜecie w związku ze zmiana kwot dotacji w 2012 roku, 

6. zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2012 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 07.05.2012 r.. 

 
 

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie 5 projektów uchwał Rady Powiatu, które 

dotyczyły: 

1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, 

2. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 

3. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole szkół Mechanicznych  

w Namysłowie, 

4. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych  

w Namysłowie, 

5. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół 

Specjalnych w Namysłowie 

PowyŜsze uchwały są tematem obrad XIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 
Zarząd Powiatu przyznał zasiłek dla nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych  

w Namysłowie w wysokości 2.000,00 zł. na podratowanie zdrowia.  



Zarząd przychylił się do wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca  

w Woskowicach Małych dotyczącego udzielenia dotacji dla Kościoła filialnego p.w. św. 

Jakuba Starszego w Bukowej Śląskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

 
Zarząd Powiatu zatwierdził protokoły przeglądów oznakowania i stanu nawierzchni 

dróg powiatowych i gminnych pozamiejskich na terenie powiatu namysłowskiego i przyjął 

informacje Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budŜetu powiatu za 2011 rok. 

 


