
Uchwała Nr 30/133/2011 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 października 2011 r. 
 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami na 2011 r. 

 
 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala 
co następuje:   
 

§ 1 
 

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami realizowanym przez powiat w 2011 roku zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

§ 3 
 

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

Członkowie Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

Roman Letki 
 

  

Andrzej Spór 
 

 Julian Kruszyński 

Cezary Zając 
 

  

Andrzej Zielonka 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Załącznik do Uchwały Nr 30/133/2011 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 26 października 2011 r. 
 

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

Starostwo Powiatowe 
Projekt – „Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa” 

 Rolnictwo i łowiectwo 010   1.520.386  1.520.386  
 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa 
 01005      

 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na inwestycje i zadania inwestycyjne z 
zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

  6410 139.606    

 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na inwestycje i zadania inwestycyjne z 
zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

  6417 1.035.585    

 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na inwestycje i zadania inwestycyjne z 
zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

  6419 345.195    

 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych   6050   139.606  
 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych   6057   1.035.585  
 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych   6059   345.195  
 Działalność usługowa 710   600    
 Nadzór budowlany  71015      



  
 

 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na zadania bieŜące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

  2110 600    

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
 Działalność usługowa 710     788 188 
 Nadzór budowlany  71015      
 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
  3020    188 

 Zakup usług zdrowotnych   4280   50  
 Zakup usług pozostałych   4300   138  
 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu słuŜby cywilnej 
  4700   600  

 
 

Razem dochody/przychody/ 
wydatki/rozchody 

   1.520.986  1.521.175 188 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu  Namysłowskiego 

 
Julian Kruszyński 

 


