
Uchwała Nr 150/544/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 października 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 2022 r. poz. 16341), 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 Bartosiewicz   

 

Piotr Lechowicz 

 

Tomasz Wiciak 

 

  

Konrad Gęsiarz 

Andrzej Zielonka   

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

1964 

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


                                                                                             

Załącznik 

 do Uchwały Nr 150/544/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 26.10.2022 r. 

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

     Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 

Starostwo Powiatowe 

 Gospodarka mieszkaniowa 700   21.687,16  21.687,16  

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  70005      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

  2110 21.687,16    

 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010   18.127,02  

 Składki na ubezpieczenia społeczne   4110   3.116,03  

 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

  4120   444,11  

 Działalność usługowa 710   7.999,58    

 Nadzór budowlany  71015      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

  2110 7.999,58    

 Oświata i wychowanie 801   15.697,54  155,41  

 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  

 80153      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

  2110 15.697,54    

 Zakup materiałów i wyposażenia   4210   155,41  

 Ochrona zdrowia 851   332.565,00  446,40  
 



                                                                                             

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 85156      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

  2110 332.565,00    

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych  

  2820   446,40  

 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

853   32.000,00  32.000,00  

 Zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

 85321      

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

  2110 32.000,00    

 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010   13.400,00  

 Składki na ubezpieczenia społeczne   4110   1.930,00  

 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

  4120   200,00  

 Wynagrodzenia bezosobowe   4170   5.680,00  

 Zakup usług pozostałych   4300   10.160,00  

 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

  4440   630,00  

Zespół Szkół Specjalnych 

 Oświata i wychowanie 801     15.542,13  

 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  

 80153      

 Zakup środków dydaktycznych i książek   4240   15.542,13  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Ochrona zdrowia 851     3.318,60  

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 85156      



                                                                                             

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   4130   3.318,60  

Powiatowy Urząd Pracy 

 Ochrona zdrowia 851     328.800,00  

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 85156      

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   4130   328.800,00  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 Działalność usługowa 710     7.999,58  

 Nadzór budowlany  71015      

 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010   7.999,58  

 Razem dochody/przychody/ 

wydatki/rozchody 

   409.949,28  409.949,28  

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego: 


