
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 22 
z dnia 13 sierpnia 2015 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 9 uchwał, które dotyczyły: 

1. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 

2. zmiany uchwały nr 102/444/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia  

21 października 2013 r. w sprawie wieloletniego planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2013-2016, 

3. wykazu nieruchomości – urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze 

budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę 

na okres do trzech lat, 

4. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego  

pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (I) w ramach 

RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

5. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego  

pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (I) w ramach 

RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

6. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 r., 

7. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2015 r., 

8. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r., 

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

odrębnymi ustawami na 2015 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 13.08.2015 r. 

 



 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP  

w Ligocie Książęcej o rozwiązanie umowy w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na 

remont kościoła parafialnego.  

 

 Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do wniosku Polskich Kolei 

Państwowych o przejęcie do zasobów Powiatu Namysłowskiego budynku dworca  

w Wilkowie i likwidacji linii kolejowej Bukowa Śląska – Syców. 

 

Zarząd powiatu wyraził zgodę dla Firmy „KUBOT” na przesunięcie terminu 

wykonania robót dot. „Modernizacji budynku Starostwa w Namysłowie – wykonanie 

elewacji” do dnia 03.09.2015 r. ze względu na panujące w tym czasie upały. 

 


