
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 73 
z dnia  18 lutego 2013 r. 

 

 

W dniu 18 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności 

Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, oceny sytuacji kryminalno – porządkowej  

i stanu zagrożeń na terenie Powiatu Namysłowskiego w roku 2012. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2012 oraz sprawozdanie  

z wykonania zadań z zakresu Geodezji oraz Gospodarowania Powiatowym Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2012. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Namysłowie za rok 2012. 

 

 

 Zarząd Powiatu zaopiniował 4 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Wilków 

darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie, 

b) zmiany uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego, 

c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku. 

d) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2013r.  

 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

a) ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu ustnego 

nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczenia 

położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3. 

b) wydania opinii nt przebiegu dróg wojewódzkich, 

c) udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie związanego z realizacją programu 



„Uczenie się przez całe życie”, wnioskiem pod tytułem Gry jako motywacyjne strategie  

w edukacji. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat wspierania sportu i kultury na terenie 

Powiatu Namysłowskiego oraz dokonał podziału środków na wspieranie sportu i kultury  

w Powiecie Namysłowskim. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej i na temat opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.    

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków o: 

a) przekazanie środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych na rzecz II LO przy ZSR, 

zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Dobry start – dobra przyszłość II”, 

b) przekazanie środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych na rzecz I LO , zakupionych  

w ramach realizacji projektu pn. „Dobry start – dobra przyszłość I”, 

c) przekazanie środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych na rzecz ZSM, zakupionych  

w ramach realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem III”, 

d) przekazanie zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz 

ZSR , zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa Lepszym 

Jutrem III. 

 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu podjął dyskusję na temat całodobowej opieki 

lekarskiej w Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Pokoju. 

 


