
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 68 
z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 
 

W dniu 19 grudnia 2012 r. Zarząd Powiatu wypracował autopoprawki do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Wilków 

darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie, 

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

c) uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok, 

d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r. 

 

Powyższe projekty uchwał były tematem obrad XXIV sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego w dniu 19.12.2012 r. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

a) wskazania przedstawiciela Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia „Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna”, 

b) zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012 r. , 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 

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

odrębnymi ustawami na 2012 rok. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 

wydatków nimi finansowanych na dzień 19.12.2012 r.  

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt.: 

a) opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,  

b) opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok, 

c) opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. 

 



Zarząd Powiatu przeanalizował wniosek grupy radnych dot. zmian w projekcie 

budżetu powiatu na 2013 rok i przychylił się do niego częściowo. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia  

i Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku dot. zmian w projekcie budżetu powiatu na 

2013 rok. 

 

Zarząd Powiatu przeanalizował wniosek Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Ochrony Środowiska i wniosek Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

powiatu dot. zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie ustalenia 

wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i odniósł się do nich negatywnie, przedstawiając 

jednocześnie nowo wypracowaną propozycję.  

 


