
  Uchwała Nr XVII/131/2020  

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 25 maja 2020 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie 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 2020 r. poz. 920), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 8691), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 

§ 1. 

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 422.000 zł,  

w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 456.080 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe. 

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 881.596 zł,  

w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację: 

1) zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1129 O na odcinku Mikowice – Ligota 

Książęca w kwocie 481.596 zł, 

2) zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej DP 1111 O na odcinku DK 

42 – skrzyżowanie z DP 1145 O w miejscowości Wielołęka” w kwocie 400.000 zł.  

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 23.649 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe, na realizację zadania  

pn.: „Remont drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Kozuby – Jagienna”. 

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność o kwotę 18.715 zł, w całości 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na wykonanie przyłącza 

energetycznego na terenach budowlanych.  

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 700 - 

Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność o kwotę 40.400 zł, w całości 

wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja 

budynku PUP”. 

7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 700 - 

Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność o kwotę 38.982 zł, w całości 

wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi przeznaczone na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja 

budynku PUP”. 

8. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie o kwotę 22.058 zł, § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 

dotacji oraz płatności. 

9. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 854 – 

Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 101.704 zł, § 2950 – wpływy ze zwrotów 

niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 
 

1Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 

poz. 374, poz. 568 i poz. 695 



10. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 758 – 

Różne rozliczenia o kwotę 123.762 zł, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. 

 

§ 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 

 

Andrzej Michta 
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