
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 64 
z dnia  14 listopada 2012 r. 

 
W dniu 14 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat 

funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Namysłowskiego wg stanu na 

dzień 15.10.2012 r. i informacje na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie 

Powiatu Namysłowskiego za okres styczeń – wrzesień 2012 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał, które dotyczyły: 

1. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

powiatu, 

2. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok, 

3. umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2012 

roku, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 r. 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził biorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 14.11.2012 r.. 

 

Zarząd Powiatu zaopiniował poniższe projekty uchwał Rady, które są tematem obrad 

XXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego: 

1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2013 rok”, 

2. przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia „Opolska Regionalna 

Organizacja Turystyczna”, 

3. zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 



4. zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku, 

6. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.. 

 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu oprogramowania (licencji) na rzecz 

Szkoły Podstawowej w Kamiennej.  

 


