
Uchwała Nr 74/263/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 18 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków 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 wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

2. 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 100 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na zadania statutowe. 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 55.000 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. 

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 123.867 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. 

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 50.000 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. 

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 

13.500 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 194.392 zł, z tego: 

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

naliczane o kwotę 191.092 zł, 

b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 3.300 zł. 

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

Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 26.158 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. 

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 17.367 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

 
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 



10. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia  

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej  prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 4.450 zł, w całości wydatki jednostek 

budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.008 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

12. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.008 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne o kwotę 900 zł, w całości wydatki 

jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

14. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne o kwotę 900 zł, w całości wydatki 

jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

15. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 864 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

16. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2020 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 864 zł,  

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. 

17. Zmniejsza 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 9.000 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia          

i składki od nich naliczane. 

18. 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 9.000 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 

statutowe. 

 

§ 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  

 

Andrzej Zielonka 

 Konrad Gęsiarz 

   

 


