
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 1 lutego 2011 r. 

 
W dniu 1 lutego 2011 r. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z funkcjonowania 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie oraz 

sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu  Geodezji, Kartografii oraz Gospodarowania 

Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010. Dodatkowo przyjął 

sprawozdanie rzeczowo- finansowe z wykorzystania dotacji na realizację zadań Biblioteki 

Powiatowej  

w 2010 r.   

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o stanie bezpieczeństwa poŜarowego 

obiektów Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. oraz o stanie budŜetu Komendy 

Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą konkursu na udzielanie 

całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ze 

sprawą ustalania odprawy ze stanowiska Prezesa dla Pana Piotra Rogalskiego pełniącego 

funkcję Dyrektora ds. Lecznictwa NZOZ w Namysłowie. Po przeprowadzonej dyskusji 

Zarząd Powiatu stwierdził, iŜ są to sprawy wewnętrzne spółki, w związku z czym nie zajął 

stanowiska w w/w kwestiach. 

 

Zarząd Powiatu wstrzymał się od przyjęcia informacji w sprawie wykazu zadań  

z zakresu sportu i kultury współfinansowanych przez powiat Namysłowski w roku 2011.  

 

Zarząd Powiatu podjął trzy uchwały z czego jedna z nich dot. odwołania Pana Adama 

Hubickiego z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Namysłowie. Druga uchwała dotyczyła powierzenia pani Teresie Cegleckiej 

– Zielonce funkcji pełniącego obowiązki dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Namysłowie. Natomiast trzecia podjęta uchwała dotyczyła wyraŜenia zgody 

na bezpłatne uŜyczenie Zespołowi Szkół Rolniczych części nieruchomości Powiatu 

Namysłowskiego połoŜonej przy ul. Pułaskiego 3B w Namysłowie na czas nieokreślony. 

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie przez Starostwo Powiatowe boksu kasowego 

dla tutejszego Urzędu Skarbowego. 



Zarząd Powiatu wycofał z porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozłoŜenia na 

raty nienaleŜnie pobranego świadczenia pienięŜnego otrzymywanego tytułem udzielonej 

pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. 

Podpisał równieŜ trzy aneksy do porozumienia, z których dwa dotyczyły ponoszenia 

wynagrodzenia przez Powiat zobowiązany za pobyt dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej 

na terenie powiatu przyjmującego natomiast trzeci dotyczył umieszczania nieletnich  

w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Namysłowie. Ponadto Zarząd podpisał 

porozumienie w sprawie umieszczenia dzieci w Domu Dziecka w Namysłowie. 

  

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyraŜenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2., która będzie tematem obrad kolejnej sesji.  

 

W sprawach róŜnych Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie 

komputera stacjonarnego oraz drukarki dla Domu Dziecka w Namysłowie.  

 

Starosta brał udział w Konwencie Starostów w dniach 7-8 lutego 2011 r. Poruszane 

kwestie dotyczyły stanowiska konwentów starostów w kwestii dodatkowych środków na 

remonty dróg powiatowych oraz systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa. 

 


