
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 08 sierpnia 2012 r. 

 
W dniu 08 sierpnia 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął informację bieżącą  

dot. Namysłowskiego Centrum Zdrowia i przychylił się do wniosku Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia odnośnie przyrzeczenia udzielania dofinansowania do projektu pn. „Zakup, 

dostawa i montaż windy zewnętrznej przyściennej do budynku głównego szpitala przy  

ul. Oleśnickiej 4”. 

 

 Zarząd Powiatu podjął dziesięć uchwał, które dotyczyły: 

1. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów 

ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) 

położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego, 

2. wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy  

ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży, 

3. wykazu nieruchomości – lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, 

ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres 

do trzech lat, 

4. wykazu nieruchomości – urządzonego stosika obsługi klienta mieszczącego się na 

parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania 

w dzierżawę na okres do trzech lat, 

5. udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie, 

6. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2012 roku, 

7. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku, 

8. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, 

10. powierzenia stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie na okres 6 miesięcy. 

 

Zarząd Powiatu przyjął zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 08.08.2012 r.  



Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu, który 

dotyczył przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem jej dzierżawy, 

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości jak 

również o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze 

bezprzetragowej. 

 

Powyższy projekt uchwały jest tematem obrad XXI sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje bieżącą odnośnie Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie i pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody dla Dyrektora  

I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie 

 


