
Uchwała Nr 63/222/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 8691), art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 3742) oraz § 15 pkt 5 i pkt 6 Uchwały  

Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala  

co następuje:   
 

 

§ 1. 

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 754  

– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 6420 – dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 90.416 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 754  

– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała 

działalność o kwotę 90.416 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,  

przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy 

Łączyńskiej w Namysłowie”. 

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 853  

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę 106.243,65 zł, z tego:  

a) § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, 

o kwotę 1.843,65 zł, 

b) § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego o kwotę 87.988,32 zł, 

c) § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego o kwotę 16.411,68 zł. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 853  

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności o kwotę 1.843,65 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na zadania statutowe. 

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 853  

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność  

 
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, poz. 695 i poz. 1175, 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, 

poz. 1106, poz. 1422 i poz. 1423, 



o kwotę 104.400 zł, w całości wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA  

i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, z przeznaczeniem na realizację 

projektu pn. „Wspieramy DPS”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego  

www.  bip.namyslow.pl. 
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