ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 15 marca 2012 r.
W dniu 15 marca 2012 r. Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z działalności
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz oceny sytuacji kryminalno – porządkowej
i stanu zagroŜenia na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2011 roku oraz przyjął informacje
o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej za 2011 rok.

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej
Domu Dziecka w Namysłowie i Filii w Namysłowie za rok 2011 oraz sprawozdanie
z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie za 2011 rok.

Zarząd Powiatu przyjął informacje o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za 2011 r. i informacje na temat
Funkcjonowania lecznictwa otwartego w Powiecie Namysłowskim w roku 2011.

Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały, które dotyczyły:
− uchwalenia

Regulaminu

Organizacyjnego

Domu

Pomocy

Społecznej

„Promyk”

w Kamiennej,
− udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół
Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie do złoŜenia wniosku na realizację
wizyty przygotowawczej we Włoszech do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –
Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” oraz realizacji w/w wniosku.
− uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
− wykazu nieruchomości – działek budowlanych połoŜonych w Namysłowie (za parkiem)
przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaŜy.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 6 projektów uchwał Rady Powiatu które
dotyczyły:
− zmian budŜetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku,
− zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.,
− przekazania środków finansowych Państwowej StraŜy PoŜarnej w 2012r.

− udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków,
− przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2012
roku,
− udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.
PowyŜsze projekty uchwał są tematem XVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego.

Zarząd Powiatu podpisał sześć porozumień dotyczących umieszczenia dzieci
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dotyczącą otwarcia nowych kierunków
kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie i są
to: technik przetwórstwa mleczarskiego, technik ochrony środowiska, technik inŜynierii
środowiska, technik hodowca koni, fototechnik.

Zarząd Powiatu wstrzymał się w sprawie dotyczącej cofnięcia darowizny
nieruchomości połoŜonej w Namysłowie przy ul. Rynek 16/7 celem zasięgnięcia opinii
prawnej (darowizna ta została przekazana w roku 2009 przez małŜeństwo zam.
w Namysłowie, które w zamian miało zostać umieszczone w Domu Pomocy Społecznej
„Promyk” w Kamiennej. W związku z niespełnieniem warunku dotyczących umieszczenia
w DPS-ie darczyńców i śmierci obojga z nich temat pozostaje do ponownego rozpatrzenia).

Zarząd Powiatu podjął działania w celu uregulowania zadłuŜenia od firm
wynajmujących pomieszczenia w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie, kierując
sprawę do Biura Prawnego i jednocześnie poruszył temat najmu dzierŜawy lokali
w jednostkach podległych powiatowi.

W sprawach róŜnych Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem kontroli Komisji
Rewizyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
Podczas kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

