
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 136 

z dnia 20 czerwca 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały dotyczące: 

1. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku, 

2. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku, 

3. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w2018 roku, 

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

zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, 

Zarząd Powiatu zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych na dzień 20.06.2018 r.  

Zarząd Powiatu przyjął: 

1. Zawiadomienie Gminy Pokój o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 

podziale nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanej oraz budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastruktura techniczną w m. Kopalina.  

2. Zawiadomienie Gminy Pokój o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego 

na podziale nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanej oraz budowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną  

w m. Kopalina. 

3. Zawiadomienie Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki w m. Zawiść w celu 

wydzielenia drogi dojazdowej do sąsiednich nieruchomości oddzielenia części 

zabudowanej od rolnej.  

4. Informacje o realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy ścieżek rowerowych.  

5. Informacje o zakończeniu w Starostwie Powiatowym kontroli Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 5 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:  

1. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP  

w Kowalowicach, 

2. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Świerczowie, 

3. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach 

Małych. 

4. zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025, 

5. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku. 

 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych 

„NADZIEJA” w Namysłowie o zwiększenie środków finansowych – aneks do umowy.  

 



 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Promyk” 

w Kamiennej dotyczące braku obsady kadrowej w jednostce.  

 

 Zarząd Powiatu w sprawach różnych omówił sprawy związane z Namysłowskim 

Centrum Zdrowia S.A.  
 


