ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 17 października 2011 r.
W dniu 17 października 2011r. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Namysłowie do składania i realizacji
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Zamknij drzwi
wykluczeniu II),
− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Namysłowie do składania i realizacji
projektów

współfinansowanych

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

(Sieć

MoŜliwości),
− wykazu nieruchomości – działki o nr ewid. 437/307 połoŜonej w Namysłowie przy
ul. Staromiejskiej przeznaczonej do sprzedaŜy,
− ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego na dzierŜawę na okres trzech lat budynku prosektorium połoŜonego w
Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4,
− zmian budŜetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku,
− zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 roku,
− zmian w budŜecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2011 roku,
− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2011 r.,
− zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki,
− powierzenia stanowiska dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Namysłowie.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
− zatwierdzenia

projektu

„Zamknij

drzwi

wykluczeniu

II”

współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego,
− zatwierdzenia projektu „Sieć moŜliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
− określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu powiatu oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze,
− zmian budŜetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku,

− zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego
2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego.
Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych
jednostek budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz
wydatków nimi finansowanych na dzień 17.10.2011 r.

Zarząd Powiatu wysłuchał informacji dot. dróg powiatowych, w tym o zakresie prac w
ramach bieŜącego utrzymania dróg oraz przygotowania do okresu zimowego.

W sprawach róŜnych Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie zestawu
komputerowego na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Namysłowie oraz zapoznał się ze
Stanowiskiem Konwentu Starostów Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2011
roku.

