
Uchwała XX/160/2020 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 października 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 
2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                        
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 94, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 8691)) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

§ 1.  W Uchwale Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1) dotychczasową treść § 4, zastępuje się zapisem o treści: 

„Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 766.590 zł będą przychody pochodzące z wolnych środków jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2019 rok.” 

2) dotychczasową treść § 14 ust. 1, zastępuje się zapisem o treści: 

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości 1.000.000  zł.” 

3) w § 14 dodaje się ust. 4 o następującej treści: 

„Z budżetu powiatu mogą być udzielane poręczenia i gwarancje w łącznej kwocie 645.000 zł.” 

4) w § 14 dodaje się ust. 5 o następującej treści: 

„Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń ustala się na kwotę 38.016 zł.” 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

§ 3.  Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     
www.bip.namyslow.pl. i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 

 
1) Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, 

poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. 
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