
UCHWAŁA NR XXXVII/272/2017
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz.1868), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 600 – Transport 
i łączność o kwotę 48.014 zł, z tego:

1) § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 44.956 zł,

2) § 6309 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 
3.058 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 600 – Transport 
i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 184.317 zł, w całości wydatki na programy 
finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przeznaczone 
na realizacje projektu pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego”.

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa o kwotę 45.000 zł, § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 756 – Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem o kwotę 70.000 zł, § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw.  

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 757 – Obsługa długu 
publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego o kwotę 70.000 zł, w całości wydatki na obsługę długu.

6. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 855 – Rodzina o kwotę 
55.000 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów. 

7. Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu w 2017 roku o kwotę 1.172.000 zł, z tytułu 
zaciągniętych kredytów.

8. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu w 2017 roku o kwotę 795.697 zł, z tytułu wolnych 
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2016 rok.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 4. 
 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     
www.bip.namyslow.pl  i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Piotr Lechowicz
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