
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
Z DNIA 28 grudnia 2011 r. 

 
 

W dniu 28 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu przekazał dla Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie w formie 

darowizny sprzęt stanowiący wyposaŜenie komórek organizacyjnych NCZ i podpisał 

porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Miastem Opole – dot. 

umieszczenia w rodzinie zastępczej małoletniego dziecka. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) zmian budŜetu w związku ze zmianą przychodów, dochodów i wydatków  

w 2011 r., 

b) zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok, 

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

e) uchwalenia budŜetu powiatu na 2012 rok wraz z autopoprawkami. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej na 2012 

rok i na temat opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

Ponadto przyjął informacje Przewodniczącego Komisji BudŜetu, Rozwoju i Informacji o Unii 

Europejskiej nt opinii komisji stałych w sprawie projektu budŜetu powiatu na 2012 rok wraz  

z autopoprawkami i o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu 

namysłowskiego. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

a) zmian w budŜecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r., 

b) zmian w budŜecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2011 r., 

c) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami na 2012 r., 

d) zmiany uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego, 



e) umorzenia wierzytelności z tytułu naleŜności pienięŜnych (umorzenie Opolskiej 

Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu odsetek za zwłokę), 

f) upowaŜnienia członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych polegających 

na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2011 r.. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budŜetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 28.12.2011 r. i podjął decyzję o przekazaniu nakładów na rzecz 

Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie które zostały poniesione na realizację inwestycji 

polegającej na wykonaniu systemu wentylacji w budynku uŜytkowanym przez Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie. 

 


