Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 120
z dnia 17 lutego 2014 r.

W dniu 17 lutego 2014 r. Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały, które dotyczyły:
− ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie,
− wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej nr 1177 O Małujowice
– Skarbimierz,
− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z oceną stanu bezpieczeństwa gmin powiatu
namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, informacją o budżecie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie na 2014 rok, jak również
z informacją dot. zadań edukacyjnych i organizacyjno – finansowych realizowanych
w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
− zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Rolniczego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Namysłowie,
− przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak”.

Zarząd Powiatu przyjął 4 sprawozdania:
− z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz z sytuacji kryminalno –
porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu namysłowskiego,
− z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania powiatowym
zasobem geodezyjnym i kartograficznym w roku 2013,
− z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Namysłowie w roku 2013,
− z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za 2013 rok.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy na
nieruchomość rolną – obręb Namysłów, wniosku o wyrażenie zgody na umieszczenie sieci

kablowej w obrębie działek w miejscowości Namysłów oraz zapoznał się z wnioskiem
Agencji Nieruchomości Rolnych oddz. w Opolu o udzielenie informacji czy na
wymienionych we wniosku działkach planowana jest budowa dróg publicznych.

Zarząd Powiatu zapoznał się z polityką informacyjną Powiatu oraz zatwierdził zbiorcze
zestawienie zmian planów finansowych jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych
na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 17.02.2014 r.

W sprawach różnych Zarząd dyskutował na temat bieżącej sytuacji w Spółce NCZ S.A.
oraz na temat przystąpienia do Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED,
którego celem jest pomoc w realizacji inicjatyw finansowych

