
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 75 
z dnia 21 listopada 2016 r. 

 
 
W dniu 21 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał Zarządu Powiatu: 

1. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 r., 
2. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r., 
3. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych 

zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok, 
4. upoważnienia członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych polegających 

na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2016 r., 
5. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2016 roku. 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych 
jednostek budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz 
wydatków nimi finansowanych na dzień 21.11.2016 r. 
 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 6 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół  
i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, 

2. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok”, 

3. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2017 rok, 
4. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r., 
5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r. 
6. zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego na lata 2016 – 2025. 

 
Zarząd Powiatu przyjął informacje z wykonania planu finansowego Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia za III kwartały 2017 r. 
 
 Zarząd Powiatu przyjął plan pracy Zarządu Powiatu Namysłowskiego na 2017. 
 
 Zarząd Powiatu przyjął informacje dotyczącą zawiadomienia Burmistrza Namysłowa 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów. 
 
 Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej 
kontroli w Starostwie Powiatowym w Wydziale Dróg. 

 

 


