
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 8 
z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

 

Zarząd Powiatu podjął 11 uchwał, które dotyczyły: 

1. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane 

oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek 

oświatowych w roku 2015, 

2. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości 

zabudowanej budynkiem garażowo – magazynowym położonym w Namysłowie przy 

ul. Pułaskiego, 

3. uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie, 

4. uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, 

5. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, 

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

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

8. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medyk – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 r. w Namysłowie, 

9. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Młodzi na start” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

10. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Młodzi na start” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

11. rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Zespołowi Szkół 

Mechanicznych. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

j4dnostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 25.02.2015 r. 

 



Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący 

zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację środków trwałych Powiatowego Urzędu 

Pracy w Namysłowie (2 fotele, krzesło, 3 biurka, regał) oraz podjął decyzję o nawiązaniu 

współpracy Powiatu Namysłowskiego z Firmą Osadkowski SA. 

 

Zarząd Powiatu podpisał 4 porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim 

a Powiatem Głubczyckim w sprawie przyjęcia dzieci do Domu Dziecka w Namysłowie oraz 

warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich utrzymanie. 

 


