
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 143 

z dnia 29.08.2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  5 uchwał w sprawie: 

a) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze 

półrocze 2022 roku, 

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

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

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, 

e) zmian w budżecie w związku ze zmniejszaniem rezerwy ogólnej w 2022 roku. 

  Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 29.08.2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Namysłowie i wyraził zgodę na wynajem sklepiku szkolnego „AGA” dla 

mieszkanki Namysłowa oraz sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie  

i mieszkańca Namysłowa. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z petycją mieszkańców Osiek Duży  

w sprawie ścinki pobocza, wycinki krzaków oraz nałożenia nowej warstwy nawierzchni 

asfaltowej na drodze powiatowej nr 1133 O w m. Osiek Duży.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z przesłanym do wiadomości projektem 

uchwały Urzędu Gminy Domaszowice  na wykonanie cięć pielęgnacyjnych 4 sztuk drzew 

gatunku lipa z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1115 O w m. Gręboszów.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Domaszowice 

w sprawie wykonania koszenia poboczy i rowów w pasie drogi powiatowej nr 1136 O  

i postanowił  poinformować Urząd Gminy o obecnie wykonywanym II koszeniu poboczy dróg 

powiatowych.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pismem Urzędu Gminy Pokój  

w sprawie usunięcia drzewa znajdującego się w Domaradzkiej Kuźni, dz. nr 406 i podjął 

decyzję o przeprowadzeniu wizji w terenie celem określenie stanu zdrowotnego drzewa. Po 

stwierdzeniu złego stanu zdrowotnego, zostanie skierowany wniosek do Urzędu Gminy  Pokój 

o zgodę na jego usunięcie. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego wyraził zgodę na nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie niskocennych środków 

trwałych oraz zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  

w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu. 

 

 

 

  

Sporządziła: Marta Adamiec 


