
  Uchwała Nr …….../……../2020  

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia …………… 2020 r. 

 

 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów 

 i 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. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie o kwotę 28.504 zł, z tego: 

a) § 0950 – wpływy z tytułu kar  i odszkodowań wynikających z umów w kwocie  

16.504 zł, 

b) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12.000 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 16.504 zł, w całości  

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 12.000 zł, w całości wydatki na 

programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn.: „Rozwój wiedzy i umiejętności 

zawodowych podczas szkolenia za granicą”. 

 

§ 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. i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

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 

http://www.bip.namyslow.pl/


Uzasadnienie 

 

Zmiany budżetu zawarte w powyższym projekcie uchwały dotyczą: 

− ujęcia dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Erasmus + 7 pn. 

„Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą”; jednostka 

realizującą projekt jest Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie - pkt 1, 3 uchwały;  

− zwiększenia planu dochodów i wydatków realizowanych przez I Liceum 

Ogólnokształcące w Namysłowie w związku z otrzymanym odszkodowaniem od  

ubezpieczyciela; powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu 

informatycznego do pracowni komputerowej w LO – pkt 1-2 uchwały. 

 

 

 


