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W dniu 3 marca  2011 r. Zarząd Powiatu podjął dziewięć uchwał z czego dwie z nich 

dotyczyły udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Następne podjęte uchwały dotyczyły ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia  

I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości rolnych 

połoŜonych w Namysłowie oraz ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I publicznego 

przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierŜawę na okres lat trzech, 

nieruchomości rolnych połoŜonych w Namysłowie.  

 

Kolejnymi podjętymi uchwałami, były uchwały w sprawie cofnięcia upowaŜnień 

pracownikom Wydziału Dróg Powiatowych i jednocześnie udzielenie upowaŜnień dla 

Wicestarosty i Sekretarza Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – 

administracyjnych związanych z zarządem dróg.  

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przebudowę dróg ewakuacyjnych w budynku 

głównym Namysłowskiego Centrum Zdrowia w Namysłowie oraz podjął decyzję o sprzedaŜy 

lokalu mieszkalnego połoŜonego przy ul. Plac Wolności 1c/7 w Namysłowie. Ponadto Zarząd 

Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Urzędu Miejskiego o zgodę na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane, połoŜonej w miejscowości Ligotka w pasie drogowym 

drogi powiatowej nr 1125 O i jednocześnie wyraził zgodę na likwidację samochodu marki 

Nysa przez MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Namysłowie. Zarząd Powiatu udzielił 

wsparcia finansowego dla Namysłowskiego Klubu Sportowego ,,START’’ w wysokości 5 

tys. zł.  

 

Zarząd Powiatu poruszył kwestie dotyczące lokalu „Arkadia” oraz omówił kwestie 

związane ze sprawą nieruchomości – działki nr 347/307 połoŜonej przy ul. Staromiejskiej 

(koło Pałacu), jak i podjął decyzje o dzierŜawie gruntów w Wilkowie na okres trzech lat. 



Jednocześnie Zarząd Powiatu omówił sprawy bieŜące dotyczące m.in.: drogi Głuszyna – 

Brzezinka, informacji z Prokuratury Rejonowej w Brzegu nt. rzekomego sfałszowania 

protokołu z I sesji Rady Powiatu i regulaminu przyznawania dotacji na zadania z zakresu 

kultury i sportu. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpoczęciu czynności rozgraniczających pomiędzy 

Powiatem Namysłowskim a Gminą Namysłów w miejscowości Nowy Folwark.  

 

 


