
Uchwała Nr 114/421/2017 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 

 

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

powiatowym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr 

XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co 

następuje:   

 

§ 1. 

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 23.860 zł, z tego: 

1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 7.660 zł, 

2) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 16.200 zł 

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 

8.300 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych o kwotę 15.560 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 700 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 700 zł, w całości 

świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 855 – 

Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.000 zł, w całości świadczenia na 

rzecz osób fizycznych. 

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2017 roku w dziale 855 – 

Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.000 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. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

 Przewodniczący  Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

Konrad Gęsiarz 

                      Andrzej Michta 

 

Mariusz Jabłoński 

 

Artur Masiowski 

 

  

Krzysztof Żołnowski   

 


