
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 2 
z dnia 08 grudnia 2014 r. 

 
 

Zarząd Powiatu podjął 6 które dotyczyły: 

1. udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania 

czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg, 

2. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartego) publicznego przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego  

w Namysłowie, Rynek 16/7, 

3. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego, 

4. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 r., 

5. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2014 r., 

6. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2014 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 08.12.2014 r. i zatwierdził plan pracy Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2015. 

 

Zarząd Powiatu pozytywni zaopiniował 3 projekty uchwal Rady Powiatu w sprawie: 

1. zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 

2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, 

2. zmiany uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 

2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 

2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

3. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, 

 

 

 

 



Zarząd Powiatu udzielił informacji: 

− Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na temat działek położonych 

w obrębach Zbica i Kuźnica Dąbrowska, Gmina Świerczów i planowanych na nich 

inwestycjach drogowych, 

− Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na temat działek położonych 

w obrębie Biestrzykowice, Gmina Świerczów i planowanych na nich inwestycjach 

drogowych, 

− Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na temat działek położonych 

w obrębie Krogulna, Gmina Pokój i planowanych na nich inwestycjach drogowych, 

− Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na temat działek położonych 

w obrębach Pokój i Zieleniec, Gmina Pokój i planowanych na nich inwestycjach 

drogowych. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem budżetu powiatu na 2015 rok i Wieloletnią 

Prognozą Finansową Powiatu. 

 


