
Uchwała Nr 146/599/2014 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 05 listopada 2014 r. 
 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie 
powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 257  pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 
§ 1 

 
1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 710 – 

Działalność usługowa, § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat o kwotę 4.139 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 710 – 
Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 4.139 zł, w całości 
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane. 

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 750 – 
Administracja publiczna, § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat o kwotę 1.758 zł. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 750 – 
Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.758 zł, w 
całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane. 

5. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2110 – dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.291 zł. 

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.500 zł, w całości wydatki jednostek 
budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 – Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.791 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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