
Uchwała Nr 64/299/2012 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 14 listopada 2012 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej  
i ogólnej w 2012 roku 

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

powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 222 ust. 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. 
zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 
§ 1 

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 758 – 
Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 370.165 zł, z tego:  
− rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz 

edukacyjną opieką wychowawczą, w całości wydatki jednostek budżetowych o kwotę 
370.155 zł, 

− rezerwa ogólna o kwotę 10 zł. 
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 851 – 

Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 10 zł, w całości 
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.  

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcącego o kwotę 85.192 zł, w 
całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2012 roku w dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 
o kwotę 284.963 zł, w całości dotacje na zadania bieżące.   

 
§ 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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