
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 138 

z dnia 29.06.2022 r. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2022-2029, 

b) zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

c) zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów  

i wydatków w 2022 roku, 

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do prośby  Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia sp. z o.o. i wyraził zgodę na przebudowę i remont części pomieszczeń znajdujących 

się na parterze budynku głównego szpitala z przeznaczeniem na Pracownię Badan 

Endoskopowych. W kwestii przyznania  dotacji majątkowej na częściowe sfinansowanie 

wkładu własnego w ramach projektu „Podniesienie wydajności leczenia chorób 

cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych poprzez przebudowę pomieszczeń budynku 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia na pracownię badań endoskopowych wraz z dostawą 

sprzętu medycznego” Zarząd Powiatu Namysłowskiego przedłożył Radzie Powiatu 

Namysłowskiego propozycję przyznania dotacji w wysokości 175 000,00 zł. 

   Zarząd Powiatu Namysłowskiego postanowił udzielić informacji Krajowemu 

Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa dot. braku planów budowy dróg publicznych, planowanym lub 

wszczętym postępowaniu o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dz. Nr 421  

i 422, obręb Głuszyna, gmina Namysłów. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  5 uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

b) zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2022 roku, 

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku  

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 29.06.2022 r. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego ustalił cenę wywoławczą 

pojazdu marki AUDI A3 przeznaczonego do sprzedaży. 
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