Zarząd Powiatu Namysłowskiego Nr 132
z dnia 11 czerwca 2014 r.
W dniu 11 czerwca 2014 r. Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały, które dotyczyły:
− wykazu nieruchomości – urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia
działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech
lat,
− przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień
w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2014 roku,
− zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu, które dotyczyły:
− wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów
darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy Staromiejskiej,
− przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem jej dzierżawcy,
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości jak
również o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze
bezprzetargowej,
− zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku,
− udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach
Małych,
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Zarząd Powiatu przychylił się do poniższych wniosków:
− firmy Turon-Dystrybucja S.A. o wyrażenie zgody na umieszczenie sieci kablowej
w obrębie działek nr 1279/61 w miejscowości Namysłów,
− Wójta Gminy Domaszowice o nieodpłatne przekazanie części działki numer 248
w obrębie Wieloręka,
− firmy E.K.Ochędzan o wyrażenie zgody na powierzenie wykonania części zadania
wykaszania traw firmie Zakład Obsługi Rolnictwa Wiesław Litwin.

Zarząd Powiatu zapoznał się z oświadczeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej NCZ S.A.
dot. rezygnacji z dalszego uczestniczenia w Radzie Nadzorczej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat
wniosku
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Namysłowskiego z wykonania budżetu powiatu za 2013 roku, oraz zatwierdził zbiorcze
zestawienie zmian planów finansowych jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych
na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 11.06.2014 r.

