
Uchwała Nr 109/386/2021 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku 

 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 257 

pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) oraz § 16 pkt 5 i pkt 6 Uchwały Nr XXIII/174/2020 

Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na 2021 rok, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 

 

§ 1.  

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 2.264 zł, w całości wydatki 

jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 845 zł, w całości wydatki jednostek 

budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia  

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia i szkołach artystycznych o kwotę 1.419 zł, w całości wydatki jednostek 

budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

 

 

§ 2. W uchwale Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane  

z budżetu powiatu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



§ 4. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego               

www. bip.namyslow.pl. 
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