
Uchwała Nr XXII/195/2012  
Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 31 października 2012 r. 

 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r. 
 
 

  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 majątkowych budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 700 – 
Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55.000 zł, § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku dziale 700 – 
Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalności o kwotę 15.000 zł,  
w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 851 – 
Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 70.000 zł, w całości wydatki 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne - z przeznaczeniem na prace modernizacyjne  
w budynku przy ul. Braterskiej.    

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie o kwotę 9.988 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów. 

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 9.988 zł, w całości 
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

6. Zwiększa plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie o kwotę 13.116 zł, § 2707 – środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw pozyskane z innych źródeł. 

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł,  
w całości wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi przeznaczone na realizację projektu  
pn. „Europejskie dziedzictwo kulturowe – miejsca spotkań”. 

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3.116 zł, w całości 
wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn. „Wymiana młodzieży 
szkolnej z Zespołu Szkół Rolniczych i szkoły rolniczej w Dieburgu”. 

9. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 852 – 
Pomoc społeczna o kwotę 5.685 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów. 

10. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku dziale 852 – Pomoc 
społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 5.685 zł,  
w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – 



pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 88.000 zł, w całości wydatki 
jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

12. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 758 – 
Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 88.000 zł,  
w całości rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 
oraz edukacyjną opieką wychowawczą, w całości wydatki jednostek budżetowych. 

 
§ 2  

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
§ 4 

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

Przewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego 

 
Roman Półrolniczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


