ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 13 grudnia 2011 r.
W dniu 13 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu podjął 8 uchwał w sprawie:
− zmian regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej,
− ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości dz. nr 437/307 połoŜonej w Namysłowie
przy ul. Staromiejskiej,
− zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działek oznaczonych nr 202/2 i 202/3
połoŜonych w Dębniku na rzecz właścicieli działek sąsiednich: dz. nr 202/2 na rzecz
Teresy Markowskiej-Kolińskiej, dz. nr 202/3 na rzecz współwłaścicieli Wojciecha i
Zygmunta Gancarza, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych.
− wydania opinii o zaliczeniu dróg (ulic) na terenie Gminy Namysłów do kategorii dróg
gminnych,
− wyraŜenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy
Namysłów.
− zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012 r.,
− zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r.,
− zmian budŜetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 r.,
− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2011 r.,

Zarząd Powiaty pozytywnie zaopiniował 7 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
− odwołania komisji stałych rady powiatu,
− uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2012,
− zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu
Namysłowskiego,
− zmian budŜetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku,
− zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku,

− zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi
finansowanych w 2011 r.,
− przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami pn. „Program Opieki nad
Zabytkami Powiatu Namysłowskiego nalata 2012-2016”.

Zarząd Powiatu przyjął plan pracy Zarządu Powiatu na 2012 rok oraz podpisał
porozumienie z państwem Kędra dotyczące działki nr 437/307 połoŜonej w Namysłowie przy
ul. Staromiejskiej.

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Dyrektora Rolniczego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie w sprawie bezpłatnego uŜyczenia działek nr
1279/48, 1279/49 i 1279/50 połoŜonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej oraz podpisał
porozumienie pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Powiatem Namysłowskim w sprawie
ustalenia warunków odpłatności za pobyt trójki małoletniego rodzeństwa w Domu Dziecka
„Nasz Dom” Bogacica Bąków.

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu budŜetu powiatu na 2012 rok oraz
zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek budŜetowych i
dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych
na dzień 13.12.2011 r..

W sprawach róŜnych Zarząd Powiatu przyjął informacje o odbytym w dniu
12 grudnia 2011 r. Konwencie Starostów.

