
UCHWAŁA NR 138/497/2022 
ZARZĄDU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 528) oraz § 15 pkt 11 Uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 758 – Różne 
rozliczenia, § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.597,00 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 1.495,00 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 
przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.972,00 zł, w całości wydatki jednostek 
budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 
o kwotę 5.130,00 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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