
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 18 lipca 2011 r. 

 
W dniu 18 lipca 2011 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obniŜenie ceny samochodu 

cięŜarowego Citroen C-15D, rocznik 1995,  będącego własnością Domu Pomocy Społecznej 

w Kamiennej oraz na  przesunięcie terminu zakupu lokalu mieszkalnego połoŜonego przy  

Pl. Wolności w Namysłowie. Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane w miejscowości Ligotka w pasie drogowym dogi 

powiatowej w celu montaŜu nowej wiaty przeszklonej oraz na sprzedaŜ pasa przydroŜnego  

w miejscowości Dębnik. 

 

Zarząd Powiatu postanowił w przyszłym roku zaplanować w budŜecie kwotę na 

budowę windy w Urzędzie Skarbowym w wysokości 50% wartości planowanego zadania  

i jednocześnie zobowiązać Urząd Skarbowy do rozpoczęcia starań w celu sfinansowania 

zadania w wysokości 50%. Zarząd Powiatu podjął decyzję o cofnięciu zgody na cesję 

wierzytelności na rzecz dostawcy materiałów Firmy Stucco-Handel sp. jawna oraz  

o wystąpieniu do Telekomunikacji Polskiej o zbycie prawa uŜytkowania wieczystego na rzecz 

Powiatu Namysłowskiego działki połoŜonej w Wilkowie. Ponadto podjął decyzje o zakupie 

laptopa dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie z okazji Święta Policji.



Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

− powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego, 

− zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku. 

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

zleconych ustawami na 2011 r. 

− zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2011-

2014” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świerczów na lata 2011-2014, 

− zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2011 roku.  

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienia zmian planów finansowych 

jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach praz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 18.07.2011r. 

 

 Zarząd Powiatu nie podjął czynności dotyczących poszerzenia drogi powiatowej do 

nieruchomości połoŜonej przy ul. Staromiejskiej celem swobodnego poruszania się maszyn 

rolniczych. 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z bieŜącą sytuacją Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

SA. Poruszył ponadto kwestie dot. uroczystości powiatowych, m. in. zorganizowania 

doŜynek powiatowych oraz z propozycją wstąpienia powiatu namysłowskiego w poczet 

członków Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – OROT. Dodatkowo zapoznał się  

z wnioskiem Komisji Oświaty dotyczącym z prośby o przeprowadzenie rozmowy  

z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowskie na temat niskiego poziomu 

zaangaŜowania w pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i zgodził się aby tą sprawą 

zajął się Członek Zarządu pełniący jednocześnie funkcje Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając. 

 


