
  Uchwała Nr VII/53/2015  
Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 27 maja 2015 r. 
 

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

 
 

  Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)  art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada 
Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   
 

§ 1 
 

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 600 – 
Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 65.000 zł,  
w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację 
projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w miejscowości Jakubowice”. 

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 851 – 
Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 12.300 zł,  
w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na wykonanie prac 
modernizacyjno – odtworzeniowych w otoczeniu szpitala. 

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 700 – 
Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność o kwotę 34.700 zł,  
w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na 
zagospodarowanie terenu przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 921 – 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność            
o kwotę 110.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone 
na wykonanie dokumentacji projektowych: na renowację zabytkowych murów przy ulicy 
Piastowskiej 8, rewitalizację zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4. 

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł,  
w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

6. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, o kwotę 599.531 zł, §  2707 – środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 509.599 zł, §  2709 – środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 89.932 zł  

7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 599.531 zł,  
w całości wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł 
zagranicznych niepodlegające zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn. „Praktyki 
zawodowe za granicą szansą na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach programu 
ERASMUS+1. 

8. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, o kwotę 599.531 zł, §  2707 – środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 565.299 zł, §  2709 – środki na dofinansowanie 



własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 34.232 zł  

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2015 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 599.531 zł,  
w całości wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł 
zagranicznych niepodlegające zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn. „Praktyki 
zawodowe za granicą szansą na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach programu 
POWERVET. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
§ 4 

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

Przewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego 

 
Sławomir Gradzik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


