INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY POWIATU
I PRACY ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI ZWYCZAJNEJ.
Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2011 r., po zakończeniu XIV sesji Rady Powiatu, Zarząd Powiatu
przyjął:

1.

Uchwałę Nr 37/141/11 w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,

2.

Uchwałę Nr 37/142/11 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek
podległych powiatu grajewskiego na rok 2011,

3.

Uchwałę Nr 37/143/11 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek
podległych powiatu grajewskiego na rok 2011,

4.

Uchwałę Nr 37/144/11 w sprawie przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.

Ponadto Zarząd:
- rozważył potrzebę umieszczenia znaków informacyjnych o „małej obwodnicy Grajewa” dla kierunku
Łomża – Białystok,
- zapoznał się z wnioskiem dyrektora Szpitala Ogólnego Grajewie skierowanym do Burmistrza Miasta
Grajewo o odroczenie spłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości (wniosek dyrektora Szpitala
Ogólnego w Grajewie skierowany do burmistrza Miasta Grajewo z prośbą o dalsze odroczenie zaległości
podatkowej w podatku od nieruchomości, za okres od stycznia do maja 2011 r., od czerwca do listopada 2011 r.
oraz za miesiąc grudzień 2011 r., do dnia 31 stycznia 2012 r.
W uzasadnieniu dyrektor Szpitala informuje, że Szpital boryka się z dużymi problemami finansowymi ze
względu na brak ostatecznego rozstrzygnięcia sporu sądowego z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że najbardziej pewnymi środkami finansowymi, z których będzie można
opłacić podatek od nieruchomości za 2011 r. są zapłaty za nadlimity usług medycznych wykonanych w 2011 r.
a te Szpital otrzyma prawdopodobnie w II połowie stycznia 2012 r.),
- wyraził zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza internisty I stopnia przez
dyrektora ZOL w Szczuczynie (w wymiarze 7 godzin/dobę; 35 godzin/tydzień; Pani dyrektor w uzasadnieniu
powołuje
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Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej).

Na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu przyjął:
1.

Uchwałę Nr 38/145/11 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do
dokonywania przeniesień w planie wydatków (upoważnienie dotyczy kierowników oświatowych
jednostek organizacyjnych powiatu grajewskiego, tj. zespołów szkół i Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Grajewie);

2.

Uchwałę Nr 38/146/11 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do
dokonywania przeniesień w planie wydatków (uchwała jest analogiczna do poprzedniej,
przyznaje uprawnienia kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu grajewskiego);

3.

Uchwałę Nr 38/147/11 w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,

4.

Uchwałę Nr 38/148/11 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek
podległych powiatu grajewskiego na rok 2011.

Ponadto Zarząd:
•

zapoznał się z aktualną informacją o inwestycjach powiatowych
oraz

•

skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032.
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