
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 5 

z dnia 28 grudnia 2018 r.  

 

 Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały dotyczące: 

1. zmian budżetu w związku ze zmiana kwot dotacji w 2018 roku, 

2. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2018 roku,  

4. zmiany plany finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami na 2018 rok.  

 

Zarząd Powiat zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 28.12.2018 r.  

 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Stowarzyszenia Chorych „NADZIEJA”  

w Namysłowie o przesunięcie środków finansowych Powiatu w planie finansowym na rok 

2018.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie bez uwag zaopiniował zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów. 

  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Pokój o naprawę nawierzchni drogi 

powiatowej o przebiegu Dzików – Siedlice i rozpoczął remont cząstkowy ubytków masą na 

zimno. Poinformował, że została wyremontowana nawierzchnia przez m. Siedlice, natomiast 

dalszy remont w/w drogi będzie kontynuowany z chwilą pojawienia się korzystnych warunków 

atmosferycznych.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkanki Namysłowa o wykonanie prac 

porządkowych i remontowych w obrębie ronda na ul. Oławskiej. Zarząd podjął decyzje  

o dokonaniu przeglądu otoczenia ronda celem określenia zakresu prac i z chwilą pojawienia się 

korzystnych warunków atmosferycznych prace te zostaną wykonane.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej na 2019 rok i nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie schodołazu z krzesełkiem LG2020 

zakupionego przy współfinansowaniu ze środków PFRON w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych  

w Namysłowie.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął informacje bieżące dotyczące dróg i informacje o złożonej 

interpelacji przez radnego Adama Maciąga.  

 

 

 


