
 

 

 

Uchwała Nr 113/415/2017 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 20 listopada 2017 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 

 

 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 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 

 

Konrad Gęsiarz 

  

 

Mariusz Jabłoński 

 

Artur Masiowski 

 

 Andrzej Michta 

Krzysztof Żołnowski   

 

 

http://www.bip.namyslow.pl/


                                                                                             

Załącznik do Uchwały Nr 113/415/2017 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 20 listopada 2017 r. 

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

     Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 

Starostwo Powiatowe 

 Rolnictwo i łowiectwo 010    3.310  3.310 

 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa 

 01005      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110  3.310   

 Zakup usług pozostałych   4300    3.310 

 Gospodarka mieszkaniowa 700   86.314  86.314  

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  70005      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110 86.314    

 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010   63.786  

 Składki na ubezpieczenia społeczne   4110   10.965  

 Składki na Fundusz Pracy   4120   1.563  

 Zakup usług pozostałych   4300   10.000  

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

754   18.615    

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  75478      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110 18.615    

 Ochrona zdrowia 851    13.009   

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 85156      

 



                                                                                             

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110  13.009   

 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

853   13.000  13.000  

 Zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

 85321      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110 4.000    

 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010   4.000  

 Pozostała działalność  85395      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

  2110 9.000    

 Świadczenia społeczne   3110   9.000  

 Rodzina 855    452   

 Rodziny zastępcze  85508      

 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  452   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Rodzina 855      452 

 Rodziny zastępcze  85508      

 Świadczenia społeczne   3110    452 

Powiatowy Urząd Pracy 

 Ochrona zdrowia 851      12.635 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 85156      



                                                                                             

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   4130    12.635 

Dom Dziecka 

 Ochrona zdrowia 851      374 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 85156      

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   4130    374 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 Działalność usługowa 710     13.637 13.637 

 Nadzór budowlany  71015      

 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010    11.080 

 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 

służby cywilnej 

  4020    2.557 

 Zakup materiałów i wyposażenia   4210   9.137  

 Zakup usług pozostałych   4300   4.000  

 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

  4700   500  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

754     77.055 58.440 

 Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 

 75411      

 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 

wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  

  3070   5.802  

 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 

służby cywilnej 

  4020   1.000  

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   4040    1.398 

 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 

funkcjonariuszy 

  4050    55.640 

 Uposażenia i świadczenia pieniężne 

wypłacane przez okres roku żołnierzom i 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 

  4080   3.638  

 Składki na ubezpieczenia społeczne   4110   1.800  

 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 

żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 

należności 

  4180   46.200  

 Zakup usług zdrowotnych   4280    402 



                                                                                             

 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   4550    1.000 

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  75478      

 Zakup materiałów i wyposażenia   4210   14.915  

 Zakup usług remontowych   4270   3.700  

 Razem dochody/przychody/ 

wydatki/rozchody 

   117.929 16.771 190.006 88.848 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego: 


