
Uchwała Nr 131/468/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok 

 

 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 3051) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co 

następuje:   

 

 

§ 1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 

odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat w 2022 roku zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 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   

 
1 Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981,  poz. 

2270 i Dz.U. z 2022 r. poz. 583. 

 

http://www.bip.namyslow.pl/


                                                                                             

Załącznik 

 do Uchwały Nr 131/468/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 20.04.2022 r. 

L.p. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Dział Rozdział § Dochody/Przychody Wydatki 

     Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 

Starostwo Powiatowe 

 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

853   36.960  36.960  

 Pozostała działalność  85395      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

  2110 36.960    

 Świadczenia społeczne   3110   36.960  

 Rodzina 855   35.097    

 Rodziny zastępcze  85508      

 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 

wychowaniu dzieci 

  2160 21.505    

 Działalność palcówek opiekuńczo - 

wychowawczych 

 85510      

 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 

wychowaniu dzieci 

  2160 13.592    



                                                                                             

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Rodzina 855     35.097  

 Rodziny zastępcze  85508      

 Świadczenia społeczne   3110   21.290  

 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010   215  

 Działalność palcówek opiekuńczo - 

wychowawczych 

 85510      

 Świadczenia społeczne   3110   13.456  

 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010   136  

Straż Pożarna 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

754     4.091 4.091 

 Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 

 75411      

 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 

funkcjonariuszy 

  4050    4.091 

 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 

funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 

  4060   4.091  

 Razem dochody/przychody/ 

wydatki/rozchody 

   72.057  76.148 4.091 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego: 


