ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 15 marca 2011 r.
W dniu 15 marca

2011 r. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności

Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz oceny sytuacji kryminalno – porządkowej
i stanu zagroŜenia na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2010 roku oraz przyjął
sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie za
rok 2010.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat oceny stanu sanitarnego Powiatu
Namysłowskiego za rok 2010 oraz z informacją o realizacji przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za 2010 r. Ponadto zaznajomił się
z tematem dotyczącym potrzeb inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych,
bazy sportowej szkół oraz potrzebami w zakresie bazy dydaktycznej szkół. Zarząd Powiatu
zapoznał się ze zbiorczym zestawieniem planów finansowych jednostek budŜetowych
i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych
na dzień 15 marca 2011 roku.
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współfinansowanych przez Powiat Namysłowski w roku 2011.

Zarząd Powiatu podjął cztery uchwały z czego pierwsza dotyczyła udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania
i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejne
dwie uchwały dotyczyły bieŜących zmian budŜetu powiatu. Ostatnia podjęta uchwała
dotyczyła wyraŜenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej nr 101723 0 ul. Kręta we
wsi Dąbrowa.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 13 projektów uchwał Rady Powiatu
które dotyczyły:
- określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu
Namysłowskiego

- zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa – Lepszym
Jutrem II”
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego
- uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2011
rok”,
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Namysłowskiego w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie
powiatu namysłowskiego w 2011 r.
- zatwierdzenia projektu

„Wilków na kółkach” współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego,
- zatwierdzenia projektu

„JOB – czyli jak opuścić bezrobocie” współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zatwierdzenia projektu „Sprawny Urząd II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
- planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie
- zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
- zmian w budŜecie w związku ze zmiana planu przychodów, dochodów i wydatków w 2011
roku
- zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok.

Zarząd Powiatu podpisał dwa Porozumienia dotyczące umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację składników majątkowych Powiatowego
Urzędu Pracy w Namysłowie oraz na sprzedaŜ samochodu cięŜarowego Domu Pomocy
Społecznej „Promyk” w Kamiennej.

Zarząd Powiatu poruszył kwestie związane z nieruchomością połoŜoną w Namysłowie
przy ul. Staromiejskiej (koło Pałacu) oraz przebudową dróg ewakuacyjnych w budynku
głównym szpitala w Namysłowie.

