
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 13 kwietnia 2011 r. 

 
 

W dniu 13 kwietnia  2011 r. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności 

Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych za rok 2010 wraz ze 

sprawozdaniem finansowym oraz przyjął informację nt funkcjonowania lecznictwa otwartego 

w Powiecie Namysłowskim w roku 2010 wraz z informacją o pracy Powiatowego zespołu ds. 

Orzekania o  Niepełnosprawności w Namysłowie na dzień 13 kwietnia 2011 r.. Zarząd przyjął 

równieŜ informację z działalności Wydziału Dróg Powiatowych za rok 2010 wraz  

z podsumowaniem akcji zimowej 2010/2011 oraz planem finansowo – rzeczowym. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej 

„PROMYK” w Kamiennej oraz przyjął sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Domaszowice i Gminy Pokój za lata 2009-2010. 

 Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał, które dotyczyły: 

1. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane 

oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek 

oświatowych w roku 2011, 

2. wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego połoŜonego w Namysłowie przy  

Pl. Wolności 1C/7 przeznaczonego do sprzedaŜy, 

3. upowaŜnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 

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

5. zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r. , 

6. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami na 2011 r. 

 

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie 4 projekty uchwał Rady Powiatu, które dotyczą: 

1. zmiany uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 

2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  

w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego.  

2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów, 

3. zmian budŜetu w związku ze zmianą planu przychodów i wydatków w 2011 roku. 



4. zasad otrzymywania zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych powiatu. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu podpisał 5 aneksów do porozumień w sprawie umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej i domu dziecka oraz udzielił pełnomocnictwo dla Dyrektora 

Zespołu Szkół Rolniczych do zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Namysłowskiego 

związanych z zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na 

realizację wizyty przygotowawczej w Wielkiej Brytanii. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację dot. rozstrzygnięcia nadzorczego wobec uchwały 

Rady Powiatu Nr VI/36/2011 w sprawie zwolnienia Panią Teresę Ceglecką-Zielonkę od 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych i wyraził zgodę na przebudowę 

wjazdu na posesję znajdującą się przy ul. Mickiewicza 12, działka nr 1133/7. 

 

Zarząd Powiatu podpisał zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych oraz podjął decyzję o wykreśleniu z hipoteki umowy kaucyjnej, która była 

zabezpieczeniem wierzytelności powiatu z tytułu spłaty czynszu dzierŜawczego.  

 


