
Uchwała XIX/155/2020 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 9 września 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. 8691)) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

§ 1.  

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa o kwotę 15.000 zł, § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości. 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 15.000 zł, 
w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
samochodu służbowego dla KPP w Namysłowie.  

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 756 – Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem o kwotę 3.300 zł, § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.300 zł, w całości 
dotacje na zadnia bieżące. 

5. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie 
o kwotę 7.000 zł, § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 
przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

7. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej o kwotę 28.100 zł, z tego: 

1) § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych – 7.000 zł, 

2) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 21.100 zł. 

8. 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 28.100 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. 

 
1) Dz. 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. 
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§ 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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