
Uchwała Nr 141/581/2014 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 24 września 2014 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej  
i celowej w 2014 roku 

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

powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 
§ 1 

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 758 – 
Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 119.215 zł, z tego: 
− rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz 

edukacyjną opieką wychowawczą, w całości wydatki jednostek budżetowych o kwotę 
79.215 zł,  

− rezerwa ogólna o kwotę 40.000 zł. 
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 79.215 zł, w 
całości dotacje na zadania bieżące.   

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała 
działalność o kwotę 40.000 zł,  w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone 
na zadania statutowe. 

§ 2 
W uchwale Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 

a) Załącznik nr 10 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane 
z budżetu powiatu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
§ 4 

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