Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 102
z dnia 21 października 2013 r.

W dniu 21 października 2013 r. Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał, które dotyczyły:
1. wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu
Namysłowskiego na lata 2013 – 2016,
2. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 1279/49
położonej w Namysłowie przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury
technicznej – pod budowę kontenerowej stacji transformatorowej,
3. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku,
4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku,
5. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2013
roku,
6. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 4 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
1. opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę,
2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Namysłowskiego na rok 2014,
3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku,
4. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku.

Zarząd zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek
budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi
finansowanych na dzień 21.10.2013 r.

Zarząd przyjął informacje:
− na temat wyników naboru do szkół w roku szkolnym 2013/2014.
− dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym za III kwartały 2013 r.
− z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2013 r., o stanie dróg powiatowych
i obiektów inżynieryjnych na terenie powiatu Namysłowskiego oraz na temat
przygotowania Wydziału Dróg do sezonu zimowego 2013/2014.

− Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2013 r.
Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2013 roku.

Zarząd zapoznał się z protokołami kontroli przeprowadzonymi w Wydziale Edukacji,
Kultury i Sportu oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa, podczas kontroli nie
stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

