
Uchwała Nr 116/407/2021 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 257 

pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; 

zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) oraz § 16 pkt 5 i pkt 6 Uchwały Nr 

XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co 

następuje:   

 

 

§ 1.  

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.398 zł, z tego:  

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 288 zł, 

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

naliczane o kwotę 351 zł, 

c) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 759 zł. 

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne o kwotę 1.434 zł, z tego:  

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 297 zł, 

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

naliczane o kwotę 354 zł, 

c) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 783 zł. 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 554 zł, z tego:  

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 153 zł, 

b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 401 zł. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.971 zł, w całości 

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

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 590 zł,  

z tego:  

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 162 zł, 

b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę 428 zł. 

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 2.005 zł, 

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

naliczane. 

7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 3.276 zł, z tego: 

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 270 zł, 

b) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę  

3.006 zł. 



8. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 3.276 zł, w całości wydatki 

jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 851 – 

Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 447,20 zł, w całości 

dotacje na zadania bieżące. 

10. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 851 – 

Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 447,20 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 16.651 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

12. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 852 

– Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 5.894 zł, w całości 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

13. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 22.545 zł, w całości 

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

14. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 853 – 

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

orzekania o niepełnosprawności o kwotę 13.170 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

15. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 853 – 

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

orzekania o niepełnosprawności o kwotę 13.170 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na zadania statutowe. 

16. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 855 – 

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

18.301 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane. 

17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 855 – 

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

31 zł, w całości świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

18. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 855 – 

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

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

19. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność  

o kwotę 2.119 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 

statutowe. 

20. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku w dziale 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni  

w miastach i gminach o kwotę 2.119 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na zadania statutowe. 

 

 

 

 



§ 2. W uchwale Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane  

z budżetu powiatu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

§ 4. 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 

 



(zł)

Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 755 Wymiar sprawiedliwości - - 64 020,00 64 020,00
2 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - - 64 020,00 64 020,00
3 Porozumienie Namysłowskie - - 64 020,00 64 020,00
4 801 Oświata i wychowanie - 1 279 423,00 - 1 279 423,00
5 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 332 367,00 - 332 367,00
6 Szkoła Podstawowa Specjalna przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży "Razem w Przyszłość" - 332 367,00 - 332 367,00

7 80116 Szkoły policealne - 71 815,00 - 71 815,00
8 Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka - 71 815,00 - 71 815,00
9 80120 Licea ogólnokształcące - 144 034,00 - 144 034,00
10 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka - 78 018,00 - 78 018,00
11 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" - 66 016,00 - 66 016,00
12 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 731 207,00 - 731 207,00
13 Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży "Razem w Przyszłość" - 731 207,00 - 731 207,00

14 851 Ochrona zdrowia - - 450 055,80 450 055,80
15 85111 Szpitale ogólne 450 000,00 450 000,00
16 Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie 450 000,00 450 000,00
17

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - - 55,80 55,80

18 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w 
Przyszłość" - - 55,80 55,80

19 przed zmianą 503,00 503,00

Załącznik
do Uchwały Nr 116/407/2021

Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2021 roku

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Dotacje



20 zmiana -447,20 -447,20
21 852 Pomoc społeczna - - 3 000,00 3 000,00
22 85295 Pozostała działalność - - 3 000,00 3 000,00
23 Organizacja pozarządowa - - 3 000,00 3 000,00
24 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 275 000,00 - 275 000,00
25 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 275 000,00 - 275 000,00
26 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja - 275 000,00 - 275 000,00
27 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 318 920,00 2 736 758,00 4 055 678,00
28 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 1 318 920,00 2 736 758,00 4 055 678,00
29 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w 

Przyszłość" MOW dla chłopców - - 2 736 758,00 2 736 758,00
30 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w 

Przyszłość" NMOW dla dziewcząt - 1 318 920,00 - 1 318 920,00
31 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 90 000,00 90 000,00
32 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - - 90 000,00 90 000,00
33 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w 

Namysłowie
- - 60 000,00 60 000,00

34 Parafia Rzymskokatolicka p.w.Wszystkich Świętych w Głuszynie - - 15 000,00 15 000,00
35 Parafia Rzymskokatolicka p.w.Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczewie - 

Kościół Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu
- - 15 000,00 15 000,00

- 2 873 343,00 3 343 833,80 6 217 176,80Ogółem:






