
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 146 

z dnia 29.09.2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie: 

1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata  

2022-2038, 

2. zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

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

3. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2022 roku, 

4. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  5 uchwał w sprawie: 

1. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

2. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, 

4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku, 

5. rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiek Duży. 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 29.09.2022 r. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się z pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu na temat przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku Wydziału Dróg i wyraził 

zgodę na przedłużenie terminu wykonania przeglądu podstawowych i rozszerzonych obiektów 

inżynierskich i dróg do 15 listopada br.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na 

wydłużenie terminu wykonania zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1113 w m. 

Bukowa Śląska” do dnia 28 października br.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie uzgodnił przystąpienie Gminy 

Świerczów do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

terenie Gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, 

Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica i nie wniósł  uwag. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie uzgodnił przystąpienie Gminy Wilków 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Jakubowice i nie wniósł  uwag. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego przychylił się do wniosku 

Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie o przesunięcie środków 

finansowych Powiatu w planie finansowym na rok 2022. 
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