
 

 

 

Uchwała Nr 150/566/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 31 października 2018 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok 

 

 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 

 

§ 1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat w 2018 roku zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     

www.bip.namyslow.pl. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

Konrad Gęsiarz 

  

 

Mariusz Jabłoński 

 

Artur Masiowski 

 

 Andrzej Michta 

Krzysztof Żołnowski   

 

http://www.bip.namyslow.pl/


                                                                                             

Załącznik do Uchwały Nr 150/566/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 31 października 2018 r. 

L.p. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Dział Rozdział § Dochody/Przychody Wydatki 

     Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 

Starostwo Powiatowe 

 Administracja publiczna 750    110  110 

 Kwalifikacja wojskowa  75045      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110  110   

 Składki na ubezpieczenia społeczne   4110    1 

 Zakup materiałów i wyposażenia   4210    108 

 Zakup usług pozostałych   4300    1 

 Obrona narodowa 752    401   

 Pozostała działalność  75295      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110  401   

 Oświata i wychowanie 801   12.261  121  

 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

 80153      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110 12.261    

 Zakup materiałów i wyposażenia   4210   121  

 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

853   692  692  

 Zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

 85321      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110 692    

 



                                                                                             

 Zakup usług pozostałych   4300   692  

 Oświata i wychowanie 801     12.140  

 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

 80153      

 Zakup środków dydaktycznych i książek   4240   12.140  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

 Obrona narodowa 752      401 

 Pozostała działalność  75295      

 Zakup materiałów i wyposażenia   4210    401 

 Razem dochody/przychody/ 

wydatki/rozchody 

   12.953 511 12.953 511 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego: 


