
Uchwała Nr VII/54/2011 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 marca 2011 r. 
 
 

w sprawie zmian budŜetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów 
i wydatków w 2011 roku 

 
 

  Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o 
samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 tekst jednolity z późn. zm.)  
Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   
 

§ 1 
 

1. Zwiększa się plan dochodów bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 801 – 
oświata i wychowanie o kwotę 255.886 zł, z tego: 
− § 0750 – dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.500 zł, 

− § 0970 – wpływy z róŜnych dochodów – 5.610 zł, 
− § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 

samorządów województw pozyskane z innych źródeł – 247.776 zł, 
2. Zwiększa się plan wydatków bieŜących  budŜetu powiatu w 2011 roku dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 921 zł, w 
całości wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

3. Zwiększa się plan wydatków bieŜących  budŜetu powiatu w 2011 roku dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 862 zł, w całości 
wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieŜących  budŜetu powiatu w 2011 roku dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.680 zł, w 
całości wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

5. Zwiększa się plan wydatków bieŜących  budŜetu powiatu w 2011 roku dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 251.706 zł, z tego: 
− wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na zadania statutowe – 3.930 zł, 
− wydatki na programy realizowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn. 
„Praktyka zawodowa za granicą szansą na lepszą przyszłość” – 247.776 zł. 

6. Zwiększa się plan wydatków bieŜących  budŜetu powiatu w 2011 roku dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 717 zł, w 
całości wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

7. Zwiększa się plan dochodów bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego o kwotę 15.769 zł. 

8. Zwiększa się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 15.769 zł, w całości 
dotacje na zadania bieŜące.  



9. Zwiększa się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 758 – 
RóŜne rozliczenia, rozdział – 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej, dla jednostek 
samorządu terytorialnego o kwotę 134.842 zł, w całości wydatki jednostek budŜetowych. 

10. Zwiększa się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 851 – 
Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 50.000 zł, w całości wydatki 
jednostek budŜetowych, przeznaczone na zadania statutowe.     

11. Zwiększa się plan przychodów budŜetu powiatu w 2011 roku o kwotę 184.842 zł, z tytułu 
wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu 
powiatu za 2010 rok. 

§ 2  
 

W uchwale Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w 
sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 

a) Załącznik nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z 
budŜetu powiatu w 2011 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3  

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
§ 5 

 
Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     
www.bip.namyslow.pl. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego 

 
Roman Półrolniczak 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


