
 Uchwała Nr ____/____/2022  

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 września 2022 r. 

 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów 

 i wydatków 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. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność o kwotę 13.797,00 zł,  z tego: 

1) § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 8.756,00 zł, 

2) § 0920 -  wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5.041,00 zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 756 – 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 39.900,00 zł,  z tego: 

1) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 35.000,00 zł, 

2) § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 4.900,00 zł. 

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 53.697,00 zł,       

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.   

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 750 – 

Administracja publiczna o kwotę 195.000,00 zł,  § 0970 – wpływy z różnych dochodów. 

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 750 – 

Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 195.000,00 zł,          

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

naliczane.  

6. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 44.802,31 zł,  z tego: 

1) § 0720 – wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację 

zadań na rzecz pomocy Ukrainie o kwotę 10.242,31 zł, 

2) § 2440 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 34.560,00 zł. 

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 34.560,00 zł, w całości wydatki jednostek 

budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.   

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75479 – Pomoc zagraniczna 

o kwotę 10.242,31 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 

statutowe.   

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

Oświata i wychowanie o kwotę 44.239,00 zł,  z tego: 

1) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 6.000,00 zł, 

2) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 15.686,00 zł, 

 
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) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 600,00 zł, 

4) § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej       

o kwotę 6.750,00 zł, 

5) § 0970 -  wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.203,00 zł. 

10. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 34.406,00 zł, w całości wydatki 

jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.   

11. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 3.083,00 zł, 

w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.   

12. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 854 – 

Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze motywacyjnym o kwotę 6.750,00 zł, w całości świadczenia na rzecz osób 

fizycznych.   

13. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna o kwotę 12.100,00 zł,  z tego: 

1) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.700,00 zł, 

2) § 0830 – wpływy z usług o kwotę 4.200,00 zł, 

3) § 0970 -  wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.200,00 zł. 

14. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 7.900,00 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.   

15. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 4.200,00 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.   

16. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 853 – 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.932,00 zł,  § 2180 – środki z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

17. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 853 – 

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

o kwotę 12.932,00 zł, z tego: 

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

naliczane o kwotę 8.646,00 zł, 

2) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe o kwotę      

4.286,00 zł.   

18. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł,  § 0690 – wpływy            

z różnych opłat. 

19. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni                

w miastach i gminach o kwotę 10.000,00 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych 

przeznaczone na zadania statutowe.   

20. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 758 – 

Różne rozliczenia o kwotę 133.871,00 zł,  § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.  

21. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 758 – 

Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 133.871,00 zł, w 

całości rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną 

opieką wychowawczą. 

 



§ 2. W uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany 

Załącznik nr 12 „Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane” 

otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 5. 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 budżetu zawarte w powyższym projekcie uchwały dotyczą: 

− ujęcia w budżecie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 

(kwota 8.756,00 zł) oraz odsetek za nieterminowe płatności (kwota 5.041,00 zł) – pkt 1, 

− ujęcia w budżecie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w 

ciągu dróg powiatowych (kwota 35.000,00 zł) oraz z tytuł opłat za pozwolenia na 

przejazd pojazdów ponadnormatywnych (kwota 4.900,00 zł) – pkt 2, 

− przeznaczenia ponadplanowych dochodów, o których mowa  pkt 1 i 2 na wydatki związane 

z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (kwota 53.697,00 zł) – pkt 3, 

− ujęcia w środków z Funduszu Pracy stanowiących refundację wydatków z tytułu 

wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 

oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia z tego tytułu (kwota 195.000,00 zł) – pkt 4 

i 5, 

− ujęcia w budżecie środków finansowych pozyskanych z Funduszu Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej i przeznaczenia ich na bieżące wydatki Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej (kwota 34.560,00 zł) – pkt 6 ust. 2 i pkt 7, 

− ujęcia w budżecie darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup środków żywności, 

które zostaną przekazane w formie pomocy rzeczowej ukraińskiemu samorządowi w 

miejscowości Jaremcza (kwota 10.242,31 zł) – pkt 6 ust. 1 i pkt 8, 

− ujęcia w budżecie ponadplanowych dochodów pozyskanych przez Zespół Szkół 

Mechanicznych (16.000,00 zł), w tym darowizna pieniężna przekazana przez zakład 

DIEHL Control z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki 

w nauce kwota 6.750,00 zł, Zespół Szkół Rolniczych (kwota 28.239,00 zł) i Dom Pomocy 

Społecznej w Kamiennej (kwota 12.100,00 zł) i przeznaczenia ich na wydatki tych 

jednostek – pkt 9 – 15, 

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


− ujęcia w budżecie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenia ich na 

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem DPS (kwota 12.932,00 zł) – pkt 16 i 17, 

− ujęcie w budżecie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska i przeznaczenia ich na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w pasach dróg 

powiatowych (kwota 10.000,00 zł) – pkt 18 i 19, 

− zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku                        

z pozyskanie dodatkowych środków na: zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia 

dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września        

2022 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 

2022 r. (kwota 108.65,00 zł) oraz realizację zadania związanego z zatrudnieniem 

nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub 

terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku zgodnie z pismem Ministra 

Finansów nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. (kwota 25.006,00 zł) i 

przeznaczenia pozyskanych środków na zwiększenia planu rezerwy celowej utworzonej w 

budżecie na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką 

wychowawcza – pkt 20 i 21. 

 



(zł)

Lp. dział rozdz. § kwota § kwota

1 3 4 5 6 7 8

1 Przychody 2 908 375,00

2

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach 905 2 908 375,00

3 Oświata i wychowanie 801 2 908 375,00

4 Pozostała działalność 80195 2 908 375,00

5

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze 

środków otrzymanych z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 6100 2 908 375,00

6 Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. 2 908 375,00

7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 46 617,00 46 617,00

8 Pozostała działalność 85395 46 617,00 46 617,00

9

Środki z Funduszu Przeciwdziałalnia COVID - 19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 2180 46 617,00

10 przed zmianą 33 685,00

11 zmiana 12 932,00

12 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 33 225,00

13 przed zmianą 26 000,00

14 zmiana 7 225,00

15 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 725,00

16 przed zmianą 4 480,00

17 zmiana 1 245,00

18 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 596,00

19 przed zmianą 420,00

20 zmiana 176,00

21 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 071,00

22 przed zmianą 2 785,00

23 zmiana 4 286,00

24

Ogółem środki Funduszu Przeciwdziałalnia COVID - 

19 i wydatki nimi finansowane w 2022 roku 2 954 992,00 2 954 992,00

25 Transport i łączność 600 12 825 000,00 12 825 000,00

26 Drogi publiczne powiatowe 60014

27

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 

inwestycyjnych 6370 12 825 000,00

28

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 

realizację zadań inwestycyjnych 6370 12 825 000,00

Rok 2023

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

2

Rok 2022

Przychody/Dochody Wydatki

Załącznik 

do Uchwały Nr _____/_____/2022

Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 28 września 2022 r.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane



29

Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku 

Ligota Książęca - Biestrzykowice 12 825 000,00

30 Oświata i wychowanie 801 7 575 000,00 7 575 000,00

31 Pozostała działalność 80195 7 575 000,00

32

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 

inwestycyjnych 6370 7 575 000,00

33

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 

realizację zadań inwestycyjnych 6370 7 575 000,00

34 Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. 7 575 000,00

35

Ogółem środki Funduszu Przeciwdziałalnia COVID - 

19 i wydatki nimi finansowane w 2023 roku 20 400 000,00 20 400 000,00

36 Oświata i wychowanie 801 7 575 000,00 7 575 000,00

37 Pozostała działalność 80195 7 575 000,00

38

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 

inwestycyjnych 6370 7 575 000,00

39

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 

realizację zadań inwestycyjnych 6370 7 575 000,00

40 Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. 7 575 000,00

41

Ogółem środki Funduszu Przeciwdziałalnia COVID - 

19 i wydatki nimi finansowane w 2024 roku 7 575 000,00 7 575 000,00

42

Ogółem środki Funduszu Przeciwdziałalnia COVID - 

19 i wydatki nimi finansowane 30 929 992,00 30 929 992,00

Rok 2024


