
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 150 

z dnia 26.10.2022 r. 

 

 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniował 2 projekty uchwał Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie: 

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

2. organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  7 uchwał w sprawie: 

1. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 

roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 

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

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

4. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, 

6. udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta 

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

7. udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 26.10.2022 r. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu Namysłowskiego zapoznał się  z wnioskiem 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. o udzielnie pożyczki w wysokości 600.000,00 zł 

z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności. 

Ponadto Zarząd Powiatu Namysłowskiego podpisał Aneks do porozumienia  

z Powiatem Opolskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz ustalenia warunków jego pobytu  

i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. 

 

 

 

  

 

Sporządziła: Marta Adamiec 


