
Uchwała Nr XIX/173/2012  
Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 maja 2012 r. 
 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów 
i wydatków w 2012 roku 

 
 

  Na podstawie 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.), art. 211 i 212 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   
 

§ 1 
 

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, o kwotę 372.578 zł, § 2007 – dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich. 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 438.328 zł, w całości 
wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn. „Lepsza Szkoła 
Zawodowa – Lepszym Jutrem III”.  

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 1.430 zł, § 0690 – wpływy  
z różnych opłat.  

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 12.400 zł, § 2700 – środki na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność  
o kwotę 13.830 zł,  z tego: 
− wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 2.000 zł,  
− wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę      

11.830 zł,  
przeznaczone na realizację projektu pn. „Po pierwsze ekologia – „zielone lekcje” dla 
uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie”.  

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 851 – 
Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 200.000 zł, w całości wydatki 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne – przebudowa części pomieszczeń budynku szpitala 
w celu przystosowania ich do prowadzenia oddziału dziecięcego. 

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 921 – 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami o kwotę 20.000 zł, w całości dotacja na zadania bieżące. 

8. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu w 2012 roku o kwotę 285.750 zł, z tytułu 
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
powiatu za 2011 rok. 



 
§ 2  

 
W uchwale Nr XIV/111/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 

a) Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane 
z budżetu powiatu w 2012 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
§ 5 

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

Przewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego 

 
Roman Półrolniczak 

 


