
  Uchwała Nr ____/____/2022  

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 września 2022 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu 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. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę  35.000,00 zł, 

w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na zadanie pn.: 

„Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1145 O w miejscowości Domaszowice, 

ul. Strzelecka”. 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 

kwotę  35.000,00 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone 

na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania prac polegających na 

przystosowaniu pomieszczeń Domu Dziecka do obowiązujących przepisów i standardów. 

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę  6.000,00 zł w 

całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na wykonanie przyłącza 

sieci gazowej do budynku DPS w Kamiennej. 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę  6.000,00 zł w 

całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na wykonanie 

zabudowy brukowej pod potrzeby siłowni zewnętrznej. 

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 926 – 

Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł, w całości 

dotacje na zadania bieżące. 

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2022 roku w dziale 926 – 

Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł, w całości 

wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     

www.bip.namyslow.pl. 

 

Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego 

 

 

Andrzej Michta 

 

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



Uzasadnienie 

 

Zmiany zawarte w powyższym projekcie uchwały dotyczą ustalenia planu nowych wydatków 

majątkowych, przeznaczonych na: 

− wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnych do wykonanie prac w 

celu przystosowania części pomieszczeń w budynku przy ul. Pułaskiego 3B w 

Namysłowie do obowiązujących przepisów i standardów pod potrzeby placówki 

opiekuńczo – wychowawczej Dom Dziecka „Szansa” w Namysłowie – pkt 2 uchwały; 

− wykonania zabruku pod potrzeby siłowni zewnętrznej służącej poprawie aktywności i 

kondycji fizycznej mieszkańców Domu Pomocy w Kamiennej – pkt 4 uchwały. 

Źródła finansowania powyższych wydatków wskazane zostały odpowiednia w pkt 1 i 3 

uchwały.  

Zmiany ujęte w pkt 5 i 6 uchwały dotyczą zmiany pomiędzy grupami wydatków 

sklasyfikowanymi w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w zakresie wydatków na 

wspieranie przedsięwzięć o zasięgu powiatowym rozpowszechniających kulturę fizyczną i 

sport. 
 


