ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 28 listopada 2012r.
W dniu 28 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku
Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. w Toruniu o wykonanie
chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Pągów.

Zarząd Powiatu podjął 8 uchwał, które dotyczyły:
a) uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im.
Adama Mickiewicza w Namysłowie,
b) zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 r.,
c) zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012r.,
d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.,
e) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok,
f) wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
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ewidencjonowanego pozabilansowo stanowiącego własność Powiatu Namysłowskiego.
g) powołania komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie pomocy
zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych
w Namysłowie.
h) udzielenia upoważnienia do zamawiania i odbioru blankietów zezwoleń na przejazd
pojazdów nienormatywnych kategorii nr I.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku i zatwierdził
zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek budżetowych i dochodów
gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych na dzień
28.11.2012

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Namysłowskiego z przeprowadzonych kontroli w Starostwie Powiatowym. Pierwsza kontrola
dotyczyła wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. i odbyła się w dniu 20 września 2012 r.,
natomiast druga kontrola dotyczyła realizacji zdań z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa, która odbyła się 18 października br.

Zarząd Powiatu omówił zagadnienia i propozycje przedstawione przez Burmistrza
Namysłowa związane z przejęciem pakietu kontrolnego w Namysłowskim Centrum Zdrowia
w Namysłowie.

Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Koła Gospodyń Wiejskich
i Związku Emerytów i Rencistów odnośnie dofinansowania zakupu wyposażenia świetlicy
wiejskiej w Woskownicach Małych.

