
Uchwała Nr 36/160/2015 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2015 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 12   pkt 4 
Uchwały Nr III/26/2015 Rady  Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala 
co następuje:   
 
§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 710 –   
Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 440 zł, w całości 
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 
 
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 710 – 

Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 440 zł, w całości 
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 
 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 8 zł, w całości 
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

 
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 8 zł, w całości 
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane. 

 
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 853 – 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.934 zł, w całości wydatki jednostek 
budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

 
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 853 – 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.934 zł, z tego: 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 zł, 
2) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane – 2.911 zł 
 

7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni  
w miastach i gminach o kwotę 130 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 
przeznaczone na zadania statutowe. 
 

8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność 
o kwotę 3.563 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 
statutowe. 

 



9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność 
o kwotę 76 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na 
zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem. 

 
 
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód o kwotę 3.769 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone 
na zadania statutowe. 

 
§ 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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