
Uchwała Nr XXII/151/2016 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 04 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów 

i wydatków w 2016 roku 

 

  Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie 

powiatowym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 

 

§ 1.  

 

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 1.850.000 zł, § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 78.000 zł,  

w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania 

pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1104 O w miejscowości Głuszyna”. 

 

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 130.000 zł,  

w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na dostosowanie  

i przygotowanie otoczenia i pomieszczeń przy ZSR i ZSM w związku z realizacją projektu 

finansowanego ze środków UE. 

 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 921 – 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę 

123.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na 

wykonanie studium wykonalności dla projektu partnerskiego realizowanego przy 

współudziale gmin i parafii z powiatu namysłowskiego.  

 

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu w 2016 roku o kwotę 2.181.000 zł,  

z tytułu zaciągniętych kredytów.  

 

§ 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 i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego 

 

Wojciech Próchnicki 

 

http://www.bip.namyslow.pl/

