
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 89 
z dnia 19 czerwca 2013 r. 

 
 W dniu 19 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał, które dotyczyły: 

− wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1177 O Małujowice – 

Skarbimierz, 

− Ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów 

ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat 

nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie, 

− Ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu 

ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – 

pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10, 

− udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Tomiczek – Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie (dot. 

projektu Leonardo da Vinci), 

− przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień  

w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2013 roku, 

− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, 

− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Namysłowskiego, który dotyczył zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2013 roku. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Urzędu Skarbowego o dokonanie naprawy 

przeciekającego dachu garażu oraz o udzielenie informacji w jakim terminie zostaną podjęte  

i wykonane prace polegające na uzupełnieniu ubytków posadzki betonowej garażu, skucia 

tynków ze ścian garażu i jego uzupełnieniu wraz z pomalowaniem i podjął decyzję  

o sprzedaży garażu. 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku o przekazanie środków trwałych na rzecz 

Zespołu Szkół Mechanicznych w ramach realizacji projektu pn. „W lepszy start”. Środkiem 

trwałym jest komputer. 

 



 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku o przekazanie pozostałych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych  

w Namysłowie, zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „W lepszy start”. Zarząd 

postanowił przekazać oprogramowanie i sprzęt komputerowy. 

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku o przekazanie pozostałych środków 

trwałych na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, zakupionych w ramach 

realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem III”. Zarząd postanowił 

przekazać sprzęt gospodarczo – porządkowy oraz sprzęt komputerowy. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził Zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 19.06.2013 r. 

 

  

 

 

 

 


