
Uchwała Nr VIII/60/2011  
Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
 
 

w sprawie zmian budŜetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2011 roku 

 
 

  Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (t.j. 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. z 2009 r. Nr 157,  poz. 
1240 z późn.zm.), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   
 

§ 1 
 

1. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75495 – Pozostała 
działalność o kwotę 2.000 zł, w całości wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na  
zadania statutowe. 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75495 – Pozostała 
działalność o kwotę 2.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 
dotacje. 

3. Zwiększa się plan dochodów bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, o kwotę 50.726 zł, § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę     
49.079 zł, w całości dotacje na zadania bieŜące.  

5. Zwiększa się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.647 zł, w całości dotacje 
na zadania bieŜące.  

6. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 926 – 
Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 10.800 zł, w całości 
wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na  zadania statutowe. 

7. Zwiększa się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 926 – 
Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 10.800 zł, w całości 
dotacje na zadania bieŜące. 

8. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 
kwotę 12.800 zł, w całości wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na  zadania 
statutowe. 

9. Zwiększa się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli o kwotę 12.800 zł, w całości wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na  
zadania statutowe. 

10. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 600 – 
Transport i łączność o kwotę 10.000 zł, § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 



11. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 600 – 
Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.000 zł, w 
całości wydatki jednostek budŜetowych przeznaczone na  zadania statutowe.   

12. Zwiększa się plan wydatków majątkowych powiatu w 2011 roku w dziale 600 – Transport 
i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20.000 zł, w całości 
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.  

13. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budŜetu powiatu w 2011 roku w dziale 600 – 
Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 240.000 zł, w 
całości wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizacje zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce”.   

14. Zwiększa się plan wydatków majątkowych powiatu w 2011 roku w dziale 851 – Ochrona 
zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 240.000 zł, w całości wydatki na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „Dostosowanie 
budynku głównego szpitala do wymagań ochrony przeciwpoŜarowej i zapewnienia 
warunków bezpiecznej ewakuacji” 

 
§ 2 

 
W uchwale Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w 
sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok z późn. zm. wprowadza się następujące 
zmiany: 

a) Załącznik nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z 
budŜetu powiatu w 2011 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

b) Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane 
z budŜetu powiatu w 2011 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
§ 5 

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego 

 
Roman Półrolniczak 

 
 
 
 
 
 


