
  Uchwała Nr ____/____/2022  

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 września 2022 r. 

 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów                                       

i dochodów w 2022 roku 

 

  Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 16341), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co 

następuje:   

 

§ 1. 

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna o kwotę 105.858,00 zł, z tego: 

1) § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego o kwotę 92.100,00 zł, 

2) § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego o kwotę 13.758,00 zł. 

2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie o kwotę 809.227,90 zł, z tego: 

1) § 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 508.495,54 zł, 

2) § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego o kwotę 284.025,34 zł, 

3) § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego o kwotę  16.707,02 zł. 

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie o kwotę 63.914,02 zł, § 2950 – wpływy ze zwrotów 

niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 854 – 

Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 189.857,37 zł, § 2950 – wpływy ze zwrotów 

niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu w 2022 roku o kwotę 661.314,51 zł,             

§ 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

  

 
1 Dz. U z 2022 r. poz. 1634 zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 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 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zmiany zawarte w powyższym projekcie uchwały dotyczą zmiany planu dochodów i planu 

przychodów, powodują one jednocześnie zwiększenia planowanego deficytu budżetu. 

W związku z tym, że część dochodów zaplanowana w budżecie początkowym na realizację 

projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i 

budżetu państwa wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2021 roku i w roku bieżącym 

środki te stanowią kategorię przychodów, aby urealnić plan dochodów należy dokonać zmian 

ujętych w projekcie uchwały. 

Tabela poniżej zawiera szczegółową informację w zakresie kwot jakie pozostawały na 

rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. na realizację wydatków w 2022 roku. 

 

Lp. Nazwa projektu/zadania Stan środków na rachunku 

bankowym wg. stanu na 

dzień 31.12.2021 r. 

1. „ Bliżej rodziny i dziecka” 105.858,00 zł 

2. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” 299.142,33 zł 

3. „Praktyki zawodowe zagraniczne” 235.308,95 zł 

4. „Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas 

szkolenia za granicą” 

21.005,23 zł 

 Razem 661.314,51 zł 

 

Druga grupa zmian dotyczy korekty planu dochodów również związanych z realizacją 

projektów (dotyczy projektów praktyk zagranicznych), które ze względu na zmiany w 

harmonogramach wydatków i długą procedurę ich rozliczania przez instytucje finansujące nie 

będą zrealizowane w bieżącym roku. Niezrealizowane kwoty dochodów proponuje się 

zastąpić ponadplanowanymi dochodami z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2021 

roku oraz środkami, które stanowią końcowe rozliczenia wydatków w ramach projektu 

praktyk zagranicznych z 2021 roku.   

 

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

