
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 18 czerwca 2012 r. 

 
 

W dniu 18 czerwca 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął informacje o sytuacji na rynku 

pracy w Powiecie Namysłowskim oraz informację o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji 

projektów unijnych w roku szkolnym 2011/2012. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o przystąpieniu do konkursu w ramach poddziałania 5.1.1 

Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej, RPO WO 2007-2013 na realizację projektu 

pn. „DoposaŜenie bazy dydaktycznej Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu podjął 8 uchwał, które dotyczyły: 

1. powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, 

2. wyraŜenia zgody na oddanie – na rzecz NCZ SA ZOZ w Namysłowie –  

w nieodpłatne uŜytkowanie ruchomości stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego 

– 2 uchwały, 

3. zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012 roku, 

4. zmian budŜetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 r., 

5. zmian w budŜecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2012 r., 

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

odrębnymi ustawami na 2012 rok, 

7. udzielenia kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

upowaŜnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu 

„Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

 
 

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie 4 projekty uchwał Rady Powiatu, które 

dotyczyły: 

1. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

2. zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 

2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego, 



3. zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku, 

4. zmian budŜetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku. 

 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 18.06.2012 r.. 

 
 Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego  

w Namysłowie odnośnie wykonania windy w budynku przy ul. Plac Wolności  

i poinformował, Ŝe zadanie zostanie wykonane w latach przyszłych w miarę posiadanych 

środków. 

 
Zarząd Powiatu podpisał 10 porozumień pomiędzy Powiatem Namysłowskim a: 

Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kamiennogórskim, Powiatem Nowodworskim i Miastem 

Poznań dotyczące przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję 

pogotowia rodzinnego oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie. Ponadto podpisał jedno porozumienie pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim a Powiatem Kępińskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie 

dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej. 

 


