
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 22 października 2012 r. 

 

W dniu 22 października 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął informacje Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia za III kwartały 2012 r. wraz z informacją bieżąca jak również podjął 

działania w celu zabezpieczenia środków na remont instalacji ciepłej wody użytkowej  

w budynku Przychodni Wielospecjalistycznej przyległej do ul. Braterskiej (NCZ). 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2012 

r., w tym o stanie dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego.  

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje dot. przygotowania Wydziału Dróg do sezonu 

zimowego i zatwierdził protokoły przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów 

mostowych i przepustów w ciągu dróg powiatowych. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat realizacji Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do oferty Pana M. M.–K. dotyczącego 

wykonania katalogu zabytków Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia 

roku szkolnego 2012/2013 oaz wyników naboru do szkół, zatwierdził również rozliczenie  

z zakresu edukacji ekologicznej przedłożone przez Stobrawski Park Krajobrazowy. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował pięć uchwał Rady Powiatu Namysłowskiego  

w sprawie: 

1. zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 

2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  

w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

2. zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie, 



3. zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego, 

4. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku, 

5. zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków 

nimi finansowanych w 2012 r. 

Powyższe uchwały są tematem obrad XXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu podjął sześć uchwał, które dotyczyły: 

1. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej, działka nr 33 AM2, obręb Krzyków na 

terenie Gminy Wilków, do kategorii dróg gminnych, 

2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Tomiczek – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 r. w Namysłowie, 

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

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2012 r., 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012r.,  

6. 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 

finansowych i dochodów gromadzonych  na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 22.10.2012 r. 

 


