
Uchwała VII/51/2019
Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn. zm.ˡ), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 710 – Działalność 
usługowa, § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 
12.600 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 710 – Działalność 
usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność o kwotę 12.600 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne.

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 710 – Działalność usługowa, 
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.300 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 710 – Działalność usługowa, 
rozdział 71095 – Pozostała działalność o kwotę 3.300 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 
przeznaczone na zadania statutowe.

5. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 750 – Administracja 
publiczna, § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 20.000 zł. 

6. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 10.707 zł.

7. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza, § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 35.610 zł. 

8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 65.814 zł, w całości wydatki na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne.

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 
rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 503 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na 
zadania statutowe.

10. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.555 zł, z tego:

1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 
– 120 zł,

2) § 0690 – wpływy z różnych opłat – 6.435 zł.

11. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 6.555 zł, w całości wydatki 
jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 4. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     
www.bip.namyslow.pl.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta
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