
Uchwała Nr 69/237/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 20 października 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) 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. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 010 – 

Rolnictwo i łowiectwo, § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat, o kwotę 5.000,00 zł. 

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 010 – 

Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa o kwotę 5.000,00 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na 

zadania statutowe.   

3. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 750 – 

Administracja publiczna, § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat, o kwotę 13.000,00 zł. 

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 750 – 

Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 13.000,00 zł,  

z tego:  

a) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 8.800,00 zł, 

b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę         

4.200,00 zł.   

5. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2110 – dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 36.262,00 zł. 

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 36.262,00 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.   

7. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 11.839,77 zł. 

8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 11.839,77 zł, z tego: 

a) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 3.411,77 zł, 

 
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, 



b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę        

8.428,00 zł.   

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 41.167,50 zł. 

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

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

o kwotę 41.167,50 zł, w całości świadczenia na rzecz osób fizycznych.   

11. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 855 – 

Rodzina, o kwotę 18.990,00 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 1.860,00 zł, 

b) § 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 

wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości 

świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

o kwotę 17.130,00 zł. 

12. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 855 – 

Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 1.860,00 zł, z tego:  

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800,00 zł,  

b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 60,00 zł. 

13. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 855 – 

Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 15.608,00 zł, z tego:  

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.451,92 zł,  

b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 156,08 zł. 

14. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 855 – 

Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 

1.522,00 zł, z tego:  

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.506,78 zł,  

b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 15,22 zł. 

 

§ 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 

 

Zbigniew Bratosiewicz 

  

 

Piotr Lechowicz 

 

Tomasz Wiciak 

 Konrad Gęsiarz 

   

  Andrzej Zielonka 


