
Uchwała Nr 35/116/2019 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 21 października 2019 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia   2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.) oraz      

§ 13 pkt 4 i pkt 5 Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok, Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

uchwala co następuje:   

 

§ 1.  

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 801  

– Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 300 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.  

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 801 

 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 300 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 801  

– Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.000 zł, w całości 

świadczenia na rzecz osób fizycznych.  

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 801  

– Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.000 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 801  

– Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.257 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.  

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 801  

– Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.257 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 855  

– Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 5.878 zł, z tego:  

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.500 zł, 

b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe w kwocie 378 zł. 

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.878 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 855  

– Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 

5.000zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

10. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 855  

– Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 

5.000zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane. 

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 900  

– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność  

o kwotę 25.500 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 

statutowe. 

12. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2019 roku w dziale 900  

– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni  



w miastach i gminach o kwotę 25.500 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na zadania statutowe. 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego               

www. bip.namyslow.pl. 
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