
Zarząd Powiatu Namysłowskiego Nr 128 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały, które dotyczyły: 

1. zmiany uchwały nr 102/444/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 

października 2013 r. w sprawie wieloletniego planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2013 – 2016. 

2. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2013 rok. 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku. 

4. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady Powiatu, które dotyczyły: 

1. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku. 

2. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach w 2014 

roku. 

 

Zarząd zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 30.04.2014 r. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z: 

− wnioskiem Burmistrza Namysłowa o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy 

5 działek budowlanych zlokalizowanych w okolicach ulic: Fredry, Leśmiana, 

Morsztyna, które stanowiłyby częściowy wkład w proces budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Zarząd pozytywnie odniósł się do wniosku i 

wystosował pismo z propozycją działek, 

− wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż środka trwałego (urządzenie 

drukujące) w drodze przetargu. Zarząd pozytywnie odniósł się do wniosku, 

− wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy o pozyskanie dodatkowych 

pomieszczeń dla Centrum Aktywizacji Zawodowej, 



− pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

sprawozdania Zarządu Powiatu Namysłowskiego z wykonania budżetu Powiatu 

za 2013 r. 

− wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku o to, aby w projekcie uchwały dotyczącym 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach  

w 2014 roku wysokość przyznanej dotacji była taka sama jak wnioskowana 

kwota przez Prezesa OSP w Bąkowicach. Zarząd pozytywnie odniósł się do 

wniosku. 

− wnioskiem Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  

o to, aby zwiększyć kwotę dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie o 2 tys. zł, czyli aby całkowita 

kwota dotacji wynosiła 4 tys. zł. Zarząd negatywnie odniósł się do wniosku. 

− wnioskiem Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  

o to, aby zwiększyć kwotę dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Kowalowicach o 1 tys. zł, czyli aby całkowita kwota dotacji wynosiła 2 tys. 

zł. Zarząd negatywnie odniósł się do wniosku. 

− wniosek Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o to, 

aby złożyć podziękowania oraz uhonorować pana Krystiana Brzozowskiego – 

15 krotnego mistrza Polski w zapasach w stylu wolnym, 

− wniosek Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

o przygotowanie zestawienia udzielonych dotacji oraz te, które mają zostać 

udzielone w bieżącym roku z przeznaczeniem na ochronę zabytków, w ujęciu 

kwotowym oraz procentowym w stosunku do całej inwestycji. 

 

Zarząd Powiatu podpisał aneks nr 2 do porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 

2014 r. pomiędzy miastem Kalisz a powiatem namysłowskim w sprawie umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej. 

 


