
Uchwała Nr 149/561/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 19 października 2018 r. 

 

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

 

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

powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia  

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

1000, 62, 1366, 1693, 1669) oraz § 13 pkt 4 i pkt 5 Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

2018 rok, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 

§ 1.  

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2018 roku w dziale 750 – 

Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 20.000 zł,  

w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na zakup systemu 

służącego do elektronicznej obsługi rady w tym nagrywania i transmisji obrad sesji.  

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2018 roku w dziale 750 – 

Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 20.000 zł, z tego: 

1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 18.000 zł, 

2) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 2.000 zł.  

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2018 roku w dziale 751 – 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 

597 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2018 roku w dziale 751 – Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 

597 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego               

www. bip.namyslow.pl. 
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