
UCHWAŁA NR XXXV/254/2017
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, Dz. U. z 2017 r. poz.1948), 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. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.700 zł, § 0750  – wpływyz najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność o kwotę 1.700  zł, w całości 
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie o kwotę 285.980 zł, z tego:

1) § 0750  – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze o kwotę 4.881 zł,

2) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 2.400 zł,

3) § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 30.750 zł,

4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.949 zł,

5) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 12.000 zł,

6) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 232.000 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 243.230  zł, z tego: 

1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 11.230 zł,

2) wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn. „Erasmus + 4 – Rozwój umiejętności zawodowych 
podczas szkolenia za granicą” o kwotę 20.000 zł,

3) wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn. „Erasmus + 4 – Praktyki zagraniczne uczniów technikum 
– nowy wymiar kształcenia zawodowego” o kwotę 212.000 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 801 –  Oświata 
i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 42.750  zł, 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 750 zł,

2) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 42.000 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna 
o kwotę 52.400 zł, z tego:
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1) § 0750  – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze o kwotę 3.900 zł,

2) § 0830 – wpływy z usług o kwotę 47.980 zł,

3) § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 520 zł

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 52.400  zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 
31.200 zł,

2) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 21.200 zł.

8. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej o kwotę 88.200 zł, § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat 
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 
powiatowego urzędu pracy.

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy  o kwotę 88.200  zł, w całości 
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

10. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 921 – Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 530.174 zł, § 6257 – dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 921 – Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę  530.174 zł, w całości 
wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na 
obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” – dotacje.

§ 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. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego

Piotr Lechowicz
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