Zarząd Powiatu Namysłowskiego Nr 131
z dnia 26 maja 2014 r.
W dniu 26 maja 2014 r. Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał, które dotyczyły:
1. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Namysłowie,
2. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego
położonego w Namysłowie, Rynek 16/7,
3. zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
4. zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień
publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
30 000 euro,
5. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku,
6. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku,
7. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2014
roku.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 6 projektów uchwał Rady Powiatu
Namysłowskiego, które dotyczyły:
1. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2014 – 2015,
2. wydania opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości rolnej
położonej w Namysłowie,
3. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego za 2013 rok,
4. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014
roku,
5. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice –
Miodary w 2014 roku,
6.

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach
w 2014 roku

Zarząd zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek
budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi
finansowanych na dzień 26.05.2014 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z:
− informacją z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie,
− informacją z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2013 r.,
− informacją nt. realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Namysłowskiego w roku 2013,
− informacją o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku
szkolnym 2013/2014,
− informacją o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za rok 2013,
− stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.

Zarząd Powiatu przekazał pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz
zbiory biblioteczne na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych, zakupionych w ramach realizacji
projektu pn. „W lepszy start”.

