
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 11 lipca 2012 r. 

 
W dniu 11 lipca 2012 r. Zarząd Powiatu prowadził rozmowy dotyczące aktualnej 

sytuacji odnośnie Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Następnie została omówiona sytuacja 

związana z użyczeniem budynku prosektorium i częścią działki, na której jest on 

posadowiony. Budynek administracji wraz z budynkiem gospodarczym i częścią działki, na 

której są one zlokalizowane są w użyczeniu NCZ (od początku jego istnienia). Co do budynku 

prosektorium Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji odnośnie nieodpłatnego 

użyczenia do momentu zasięgnięcia opinii prawnej i przychylił się do wniosku NCZ o 

nieodpłatne użyczenie całości nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji wraz z 

budynkiem gospodarczym, jednakże wstrzymał się z podjęciem budynku prosektorium, który 

stanowi działkę nr ewid. 833/1. 

 

 Zarząd Powiatu podjął cztery uchwały, które dotyczyły: 

1. przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Namysłowie na okres 5 lat, 

2. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 

4. 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 budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 11.07.2012 r..  

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku o przesunięcie terminu płatności  

i podpisaniem aktu notarialnego związanego z zakupem działki 437/337 przy  

ul. Gałczyńskiego w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie Biblioteki Pedagogicznej w Namysłowie  

i podjął decyzję o partycypacji w kosztach funkcjonowania filii w wysokości 20% 

ponoszonych kosztów, zgodnie z informacją przekazaną pismem z dnia 22 marca 2012r.  

w którym to koszt utrzymania za roku 2011 wynosił 114.191,82 zł. Ponadto Zarząd rozważał 



również możliwość wystąpienia do gmin powiatu namysłowskiego o wsparcie finansowe  

w utrzymaniu Namysłowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. 

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który będzie tematem obrad 

XXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 
 Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczącą przejęcia dróg wojewódzkich na terenie 

powiatu namysłowskiego w celu zimowego utrzymania i negatywnie odniósł się do 

propozycji przedstawionej przez Marszałka Województwa.  

 
Zarząd Powiatu podpisał n/w porozumienia:  

a) porozumienie nr 8/2012/RZ zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim  

a Miastem Opole – dot. umieszczenia w rodzinie zastępczej niezawodowej 

małoletniego dziecka, 

b) porozumienie nr 3/2012/RZZ-P zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim  

a Powiatem Brzeskim – dot. umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego małoletniego dziecka. 

c,d i e) 3 porozumienia zawarte w dniu 11 lipca 2012 r. pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim a Powiatem Limanowskim – dot. umieszczenia w rodzinie 

zastępczej niezawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Limanowskiego 

małoletniego dziecka, 

 f) porozumienie nr 17/2012 zawarte w dniu 11 lipca 2012 r. pomiędzy Powiatem 

Oławskim a Powiatem Namysłowskim – dot. umieszczenia w rodzinie zastępczej 

niezawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Oławskiego, małoletniego dziecka. 

 g)  porozumienie nr 18/2012 zawarte w dniu 11 lipca 2012 r. pomiędzy Powiatem 

Oławskim a Powiatem Namysłowskim – dot. umieszczenia w rodzinie zastępczej 

niezawodowej funkcjonującej na trenie Powiatu Oławskiego małoletniego dziecka, 

 h) porozumienie na 16/2012/POW zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim  

a Powiatem Sulęcińskim – dot. umieszczenia w Domu dziecka w Namysłowie 

małoletniego dziecka, 

 i) porozumienie nr 17/2012/POW zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim  

a Powiatem Sulęcińskim – dot. umieszczenia w Domu dziecka w Namysłowie 

małoletniego dziecka. 



 

 W sprawach różnych Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomości  

w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. 

 


