
Uchwała Nr 145/597/2014 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 24 października 2014 r. 
 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok 

 
 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
Namysłowskiego uchwala co następuje:   
 

 
§ 1 

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 
odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat w 2014 roku zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     
www.bip.namyslow.pl. 
 
 

Członkowie Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

Paweł Cholaś 
 

  

Roman Letki 
 

 Julian Kruszyński 

Andrzej Spór 
 

  

Cezary Zając 
 
 

  

 

 



  
 

Załącznik do Uchwały Nr 145/597/2014 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 24 października 2014 r. 
L.p. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Dział Rozdział § Dochody/Przychody Wydatki 

     Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 
Starostwo Powiatowe 

 Ochrona zdrowia 851   22.009   36 
 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 85156      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

  2110 22.009    

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

  2820    36 

 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

853   46.740  46.740  

 Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 

 85321      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

  2110 46.740    

 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010   14.740  
 Wynagrodzenia bezosobowe   4170   8.000  
 Zakup materiałów i wyposażenia   4210   15.000  
 Zakup usług pozostałych   4300   9.000  

Powiatowy Urząd Pracy 
 Ochrona zdrowia 851     21.906  



  
 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 85156      

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   4130   21.906  
Dom Dziecka 

 Ochrona zdrowia 851     139  
 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 85156      

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   4130   139  
 
 

Razem dochody/przychody/ 
wydatki/rozchody 

   68.749  68.785 36 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu  Namysłowskiego 

 
 
Julian Kruszyński 


