
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 71 
z dnia 24 października 2016 r. 

 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą 

planu wydatków w 2016 r. 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 
budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 
finansowanych na dzień 24.10.2016 r. 
 

Zarząd Powiatu udzielił informacji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Opolu na temat braku planów związanych z prowadzeniem inwestycji 
drogowych na terenie Gminy Pokój w miejscowości Zieleniec. dz. nr 333/3. 
 
 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
nieuwzględnienia skargi z dnia 20 października 2016 r. grupy radnych Powiatu 
Namysłowskiego na następujące uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 
2016 r.: uchwały Nr XII/142/2016 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady 
Powiatu, uchwały Nr XII/146/2016 w sprawie wyboru Wicestarosty Namysłowskiego, 
uchwały Nr XII/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu 
pn. „W lepszy start”, uchwały Nr XII/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację  
w partnerstwie projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, 
uchwały Nr XII/146/2016 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, 
uchwały Nr XII/147/2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet 
przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego, uchwały Nr XII/148/2016 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 
2016-2025, uchwały Nr XII/149/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/2015 Rady 
Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 
na 2016 r., uchwały Nr XII/150/2016 w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 
dochodów i wydatków w 2016 r., uchwały Nr XII/151/2016 w sprawie zmian budżetu  
w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku, uchwały  
Nr XII/52/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i przekazania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 
 


