
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 29 sierpnia 2011 r. 

 
W dniu 29 sierpnia 2011 r. Zarząd Powiatu przyjął analizę stanu bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie za  

I półrocze 2011 r. oraz ocenę realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych Powiatu Namysłowskiego na lata 2007-2015. Zapoznał się ponadto z informacją 

na temat wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku 2011. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla gminy Wilków 

drewnianych kołków pochodzących z demontaŜu płotków przeciwśniegowych oraz na 

włączenie podwykonawcy do robót związanym z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsi 

Dąbrowa. Dodatkowo wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie komputera dla dziecka 

niepełnosprawnego.  

 

Ponadto Zarząd Powiatu złoŜył wniosek o zmianę przeznaczenia w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków nieruchomości połoŜonej w 

Wilkowie powierzchni około 12 ha w celu przeznaczenia jej na cele szeroko rozumianej 

działalności gospodarczej. Dodatkowo podpisał aneks do porozumienia dot. kosztów 

kształcenia w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 

Kluczborku oraz podpisał trzy Porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim a 

Powiatem Kamiennogórskim – dot. umieszczania w zawodowej niespokrewnionej z 

dzieckiem wieloletniej rodzinie zastępczej małoletniego dziecka. 

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

- powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie, 

- ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych 

nieograniczonych  na sprzedaŜ nieruchomości (działek budowlanych) połoŜonych  

w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego, 

- wykazu nieruchomości – budynku prosektorium połoŜonego w Namysłowie przy  

ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierŜawę na okres trzech lat, 

- ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej. 



- oddania nieruchomości w bezpłatne uŜytkowanie Grzegorzowi i Annie Tomala 

- zmian budŜetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku 

- zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2011 roku. 

- 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. 

- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŜetu powiatu za pierwsze półrocze 

2011 roku, 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

− skargi z dnia 16 maja 2011 r. na działanie Zarządu i Starosty Namysłowskiego Juliana 

Kruszyńskiego, 

− opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 

strzeŜonym wyznaczonym przez starostę. 

− zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 

roku w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok. 

− zmian budŜetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku, 

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

− udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 29.08.2011 r. 

 

Zarząd Powiatu poruszył kwestie dot. bieŜących prac na drogach powiatowych. 

Ponadto Zarząd Powiatu postanowił zmienić aneksem umowę najmu zawartą z Urzędem 

Skarbowym w Namysłowie zwiększając powierzchnię na II piętrze i wyraził tym samy zgodę 

na podnajem przedmiotowego pomieszczenia pod potrzeby punktu kasowego. 

 


