
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 28 września 2011 r. 

 
W dniu 28 września 2011 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie w drodze 

darowizny prawa uŜytkowania wieczystego części działki o nr ewid. 99/1, k.m. 1 połoŜonej w 

Pawłowicach Namysłowskich oraz na zakup gruntu przyległego do działki Nr 1135 przy 

budynku NZOZ „Zdrowie” w Namysłowie. Ponadto wyraził zgodę na  umieszczenie szafki 

złączowo – pomiarowej na działce nr 437/337 w miejscowości Namysłów stanowiącej 

własność Powiatu Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych 

w Namysłowie do odpisywania w imieniu Powiatu Namysłowskiego wszelkich czynności 

związanych z realizacją projektu Leonardo da Vinci pt. „Przyszłość bez barier – praktyka 

zawodowa dla uczniów technikum organizacji usług gastronomicznych” . Ponadto udzielił 

dwa pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do 

dokonywania w imieniu Powiatu Namysłowskiego wszelkich czynności w związku z 

realizacją programu ,,Polityka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm’’ 

oraz  ,,Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy’’. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

− zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania 

zasobu nieruchomościami Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 -2013, zmienionej 

uchwałą nr 10/30/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w 

sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomościami 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013, 

− zmian w budŜecie w związku ze zmianą kwot dotacji 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 2011r., 

− wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej część drogo nr 1571D połoŜonej 

na terenie Miasta Oława, 

− wyraŜenia zgody na darowiznę na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA majątku 

ruchomego stanowiącego własność Powiatu Namysłowskiego.  



 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

− zmiany uchwały Nr VI/41/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w 

sprawie wyraŜenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, 

− 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. 

− ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 26.09.2011 r. 

 

W sprawach róŜnych Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Wicestarosty  

dot. ostatniego Konwentu Starostów. Poruszył kwestie związane z ubytkami w nawierzchni 

na drogach powiatowych oraz z pracami w ramach bieŜącego utrzymania dróg powiatowych. 

Zarząd Powiatu podjął dyskutował nad stworzeniem schroniska dla psów na terenie powiatu 

namysłowskiego. 

 
 


