
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 30 marca 2011 r. 

 
 

W dniu 30 marca  2011 r. Zarząd Powiatu podjął dziesięć uchwał, które dotyczyły: 

- zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 października 

2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013, 

- odroczenia terminu zapłaty całości drugiej raty czynszu dzierŜawnego, 

- zatwierdzenia aneksu nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Namysłowie, 

- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie za 2010 rok, 

- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu powiatu za 2010 rok oraz 

informacja o stanie mienia powiatu, 

- umorzenia wierzytelności z tytułu naleŜności pienięŜnych, 

- zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku, 

- zmian w  budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 r., 

- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami na 2011 rok, 

- zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występujących w ciągu roku 

przejściowego deficytu budŜetu powiatu w 2011 roku. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził bilans budŜetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Firmy „KUBOT” jako głównego wykonawcy robót 

pn. „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie” i 

„Termomodernizacja budynku MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie” 

na włączenie do w/w prac podwykonawców.  

 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaŜ zadaszenia zdemontowanego z nad windy 

w szpitalu w Namysłowie oraz dofinansował zakup nowego sztandaru dla Wojewódzkiego 

Związku śołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. 

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat źródeł pozyskania 

środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie w 2010 roku jak i przyjął informację 

dotyczącą pisma w sprawie nieruchomości nr 437/307 na ul. Staromiejskiej w Namysłowie. 



Zarząd Powiatu pozytywnie ze zmianami zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 grudnia 2010 r. na działalność Starosty 

Namysłowskiego. 

 


