
   Uchwała Nr XLVI/333/2018  

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 17 października 2018 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211 i 212 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   
 

§ 1. 

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2018 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 154.000 zł,  

w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2018 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.124 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2018 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 156.124 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe na realizację 

zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr DP 1145 O DK 42 – Strzelce – Domaszowice – 

Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów – Strzelce”. 

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2018 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 17.500 zł, 

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. 

5.  Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2018 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 17.500 zł, w całości 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na montaż klimatyzacja w ZSM. 

 

§ 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 

 

  

  

Piotr Lechowicz  

 

 

 

 

 

  


