
                                                                                            

Uchwała Nr 48/199/2016 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok 

 
 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
uchwala co następuje:   
 
 

§ 1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat w 2016 roku zgodnie  
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 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 

 
Piotr Lechowicz 

  

 
Artur Masiowski 
 
Krzysztof Żołnowski  

                       Andrzej Michta  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            

Załącznik do Uchwały Nr 48/199/2016 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

L.p. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Dział Rozdział § Dochody/Przychody Wydatki 
     Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 

Starostwo Powiatowe 
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
754   1.563    

 Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

 75411      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

  2110 1.563    

 Pomoc społeczna 852   205.000 205.000   
 Rodziny zastępcze  85204      
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

  2110  205.000   

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej zlecone 
powiatom, związane z realizacją dodatku 
wychowawczego oraz dodatku do 
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci 

  2160 205.000    

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
754     1.563  

 Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

 75411      

 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

  4050   1.347  



                                                                                            

 
 

 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 
żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 
należności 

  4180   216  

 Razem dochody/przychody/ 
wydatki/rozchody 

   206.563 205.000 1.563  

 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego 


