
Uchwała XX/162/2020 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 października 2020 roku 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920), art. 211 i 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.  

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu 2020 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
o kwotę 10.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej oraz sprężarki dla KPPSP w Namysłowie. 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu 2020 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
o kwotę 8.460 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu łodzi ratowniczej dla KPPSP w Namysłowie. 

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
o kwotę 1.540 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodu dla KPPSP w Namysłowie. 

§ 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 

 
 

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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