
Zarząd Powiatu Namysłowskiego Nr 141 

z dnia 24 września 2014 r. 

 
 
W dniu 24 września 2014 r. Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał, które dotyczyły: 

− wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych 

„Nadzieja” z siedzibą w Namysłowie, części nieruchomości Powiatu Namysłowskiego 

położonej przy ul. Pułaskiego 3B w Namysłowie na czas nieokreślony, 

− wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy  

ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży, 

− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku,  

− zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2014 r., 

− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 24.09.2014 r. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady Powiatu, dotyczących: 

− ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego, 

− zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 

2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie, 

− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 r., 

− wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLIV/509/2014 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 

2015 r.”, 

− wyrażenia poparcia dla uchwały Nr XLVI/376/2014 Rady Miejskiej w Oleśnie 

popierającej działania mające na celu zahamowanie wpływu środków finansowych 

wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego. 



 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Firmy Handlowo – Usługowej Krzysztof 

Pawliszyn o przedłużenie terminu robót do dnia 31.10.2014 r. odnośnie budowy chodnika  

w miejscowości Smogorzów. 

 

Zarząd Powiat przyjął informację Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu 

powiatu za I półrocze 2014 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego wystosował wniosek do Burmistrza Namysłowa  

o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Namysłowskiego prawa własności 

działki o nr ewid. 260, k.m. 2 pow. 0.2400 ha położonej w Namysłowie.  

 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na pismo Prezesa Spółki 

NCZ S.A. dotyczącego pogorszenia się wyniku finansowego Spółki NCZ S.A. oraz przyjął 

informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

Akcyjnej Namysłowskiego Centrum Zdrowia na dzień 29.09.2014 r. 

 


