Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 117
z dnia 20 stycznia 2014 r.

W dniu 20 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał, które dotyczyły:
− ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie,
− ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo
jednorodzinne oraz budownictwo wielorodzinne i usługowo – mieszkaniowe)
położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej,
− zgody na przyjęcie w drodze darowizny na własność Powiatu Namysłowskiego
nieruchomości położonych we wsi Dziedzice stanowiących własność Gminy
Domaszowice,
− podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego
położonego w Namysłowie (Rynek 16/7) przeznaczonego do sprzedaży,
− zmiany uchwały nr 43/196/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 7 marca
2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Namysłowskiego Centrum Zdrowia
o wykonaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2013 r. oraz kontrakt na 2014
rok. Kształtowanie polityki spółki NCZ w 2014 r. oraz dokonał podziału środków na
wspieranie sportu i kultury w Powiecie Namysłowskim.

Zarząd Powiatu zapoznał się i zaopiniował poniższe wnioski:
− mieszkanki Namysłowa o zamianę mieszkania,
− pracowni architektonicznej „a kwadrat” o uzgodnienie zmiany lokalizacji wiaty i znaku
przystanku PKS na działce w Nowym Folwarku,
− Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. o zwrot pieniędzy
w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 uchwały Rady Powiatu, które dotyczyły:
− przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 – 2015
− zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r.
Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie planów finansowych jednostek
budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi
finansowanych na dzień 20.01.2014 r. oraz zapoznał się z uchwałą Regionalnej Izby
Obrachunkowej nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Zarząd Powiatu podpisał decyzję nr 1/2014 dotyczącą wygaszenia trwałego zarządu
ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Namysłowie w stosunku do
nieruchomości położonej w gminie Namysłów, jak również 2 porozumienia zawarte
pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Powiatem Gorzowskim w sprawie przyjęcia dzieci do
Domu Dziecka w Namysłowie oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich
opiekę i wychowanie.

W sprawach różnych poruszono temat sportu szkolnego, a także możliwości kupna
części bądź całości budynku Urzędu Skarbowego w Namysłowie.

