
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 21 maja 2012 r. 

 
 

W dniu 21 maja 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął informacje z działalności 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim za rok 2011  

i przyjął informacje na temat ewentualnego rozdysponowania księgozbiorów Biblioteki 

Pedagogicznej w Namysłowie w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z działalności MłodzieŜowego Ośrodka 

Wychowawczego w Namysłowie i przyjął informacje o funkcjonowaniu Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie w roku 2011.  

 

Zarząd Powiatu podjął pięć uchwał, które dotyczyły: 

1. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama 

Mickiewicza w Namysłowie, 

2. zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania 

zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013, 

3. zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2012 

roku, 

4. zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.. 

 
Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budŜetowych i dochodów na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 21.05.2012 r. 

 
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

o dofinansowanie programu „Tęcza” w wysokości 1.000,00 zł., który realizowany jest  

w ramach programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie osiem projektów uchwał Rady Powiatu, które 

dotyczyły: 



1. zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, 

2. zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania ZniŜek i określenia ich rozmiaru 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 

oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

3. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa – 

Lepszym Jutrem III”, 

4. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca  

w Woskowicach Małych, 

5. zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 

6. zmian budŜetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2012 r., 

7. zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego, 

8. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2011 rok. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku mieszkańców Namysłowa  

o wybudowanie chodnika przy ul. Oławskiej do ul. Modrzewiowej w Namysłowie, które 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie marketu Biedronka. Nie wyraził zgody dla 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia na prowadzenie płatnego parkingu na terenie wokół 

budynków szpitala. 

 

 Zarząd Powiatu podjął dyskusje na temat sprzedaŜy nieruchomości Arkadii i Magnolii 

na rzecz dzierŜawcy i ewentualnego podziału działki, na której połoŜone jest I Liceum 

Ogólnokształcące w Namysłowie w celu powiększenia dzierŜawionej nieruchomości. Ponadto 

dyskutował nad cofnięciem darowizny nieruchomości połoŜonej w Namysłowie przy  

ul. Rynek 16/7 (darowizna ta została przekazana w roku 2009 przez małŜeństwo zam.  

w Namysłowie, które w zamian miało zostać umieszczone w Domu Pomocy Społecznej 



„Promyk” w Kamiennej. W związku z niespełnieniem warunku dotyczących umieszczenia  

w DPS-ie darczyńców i ich śmierci temat wymaga ponownego rozpatrzenia pod kątem 

prawnym). 

 

W sprawach róŜnych Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Komendanta 

Powiatowego Policji w Namysłowie dotyczącego przekazania dodatkowych środków 

finansowych na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy 

podczas zbliŜających się wakacji 2012. Przyjął informację o konieczności wykonania remontu 

odcinka drogi powiatowej o długości ok. 50 m bieŜących w miejscowości Dąbrowa.  

 
 


