
Uchwała XVI/128/2020 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 9 kwietnia 2020 roku 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 600 – Transport 
i łączność o kwotę 388.649 zł, § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje 
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. 

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu 2020 roku w dziale 600 –Transport i łączność 
o kwotę 30.000 zł, § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych. 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 600 – Transport i łączność, 
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 743.649 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 
przeznaczone na zadania statutowe, na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej DP 1348 O na 
odcinku Kozuby – Jagienna”. 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 600 – Transport 
i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 60.000 zł, w całości wydatki na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O – 
budowa chodnika w miejscowości Domaszowice”. 

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 
rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 325.000 zł, w całości wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów. 

6. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie 
o kwotę 80.000 zł, § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie zdrowia, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł, w całości wydatki na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

8. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie 
o kwotę 86.250 zł, z tego:  

a) § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i  darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 6.250 zł, 

b) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 
80.000 zł. 

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 86.250 zł,  z tego:  

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.250 zł, 

b) wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” o kwotę 80.000 zł. 

10. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna 
o kwotę 4.000 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów. 

11. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.000 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 
przeznaczone na zadania statutowe. 
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12. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej o kwotę 100 zł, § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane  na realizację 
zadań wynikających z odrębnych ustaw. 

13. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 100 zł, w całości wydatki 
jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

§ 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. i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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