INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY POWIATU
I PRACY ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI.

Na posiedzeniu w dniu 30 października 2014 r. po zakończeniu LIV sesji Rady Powiatu, Zarząd
Powiatu przyjął:
1.

Uchwałę Nr 150/604/14 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek
podległych powiatu grajewskiego na rok 2014.

2.

Uchwałę

Nr

150/605/14

w

sprawie

sprzedaży

w

drodze

III

przetargu

ustnego

nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku Nr 63 D w Niećkowie gmina
Szczuczyn i przynależnym temu lokalowi udziałem we własności części wspólnych
budynków i udziałem we własności gruntu działki Nr 161/5 wraz z chlewkiem Nr 26
położonym również w Niećkowie gmina Szczuczyn wraz z udziałem we własności części
wspólnych budynku i udziałem we własności działki Nr 161/4 oraz w sprawie sprzedaży w
drodze II przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 w budynku Nr 54
w Wojewodzinie gmina Grajewo i przynależnym temu lokalowi udziałem we własności części
wspólnych budynków i udziałem we własności gruntu działki Nr 2/10. Odbyły się dwa przetargi
nieograniczone dotyczące sprzedaży ww. lokali mieszkalnych w Niećkowie i Wojewodzinie. Nikt nie
złożył oferty kupna tych lokali, procedura przetargowa została wznowiona, przy obniżeniu ceny
wywoławczej do 45 tys. zł dla lokalu w Niećkowie oraz do 35 tys. zł dla lokalu w Wojewodzinie.
W przypadku braku rozstrzygnięcia kolejnej tury przetargu cena będzie negocjowana
z zainteresowanymi kupnem po obniżonej cenie. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie, Urzędu Miasta i Gminy Szczuczyn, Urzędu
Gminy Grajewo oraz na portalu internetowym e-Grajewo oraz BIP Starostwa.

Na posiedzeniu w dniu 05 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu przyjął następujące uchwały:
1.

Uchwałę Nr 151/606/14 w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2014;

2.

Uchwałę Nr 151/607/14 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek
podległych powiatu grajewskiego na rok 2014;

3.

Uchwałę Nr 151/608/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (położonej przy
ul. Kolejowej, przekazanej nieodpłatnie przez Marszałka Województwa Podlaskiego na cel publiczny
tj. budowę i utrzymanie pomieszczeń obiektów ochrony zdrowia);

4.

Uchwałę Nr 151/609/14 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Grajewie. Konieczność aktualizacji dotychczasowego regulaminu spowodowała
zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która miała miejsce 14.03.2014 r.
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