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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), art. 211, art. 212, art. 216, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 182/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2020  rok, zmienionej Uchwałą Nr 203/VIII/20 z dnia 30 stycznia 2020 r., Uchwałą 
Nr 217/VIII/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Uchwałą Nr 228/VIII/20 z dnia 26 marca 2020 r. oraz Uchwałą 
Nr 243/VIII/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dochody budżetu na rok 2020, zmniejsza się o kwotę 503 379,99 zł, z czego: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę  96 413,00 zł, z czego: 

a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę 8 379,00 zł, w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycznych, 

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o kwotę 88 034,00 zł, w zakresie części oświatowej 
subwencji ogólnej; 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 406 966,99 zł, z czego: 

a) w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę 209 174,99 zł, w zakresie dotacji i środków 
przeznaczonych na inwestycje, 

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 37 492,00 zł, w zakresie 
dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, 

c) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę 235 284,00 zł, w zakresie dotacji i środków 
przeznaczonych na inwestycje. 

2. Wydatki budżetu na rok 2020, zmniejsza się o kwotę 16 313,00 zł, z czego: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 96 413,00 zł, z czego: 

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę 123 075,00 zł, z czego: 

᠆  w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę 43 075,00 zł, w zakresie wydatków bieżących 
jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

᠆  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł, w zakresie wydatków 
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, 

b) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka, zwiększa się o kwotę 35 041,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

c) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 8 379,00 zł, 
w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 100,00 zł, z czego: 

a) w dziale 600 - Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł, z czego: 
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᠆  w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł, w zakresie 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacja na zadania inwestycyjne, w ramach wydatków 
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 

᠆  w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza  się o kwotę 350 000,00 zł,  w zakresie 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na radach 
powiatu), zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze 
straże pożarna, zwiększa się o kwotę 390 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 
dotacja na zadania inwestycyjne, 

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę 71 500,00 zł, 
w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

e) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się 
o kwotę 44 600,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

f) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się o kwotę 
48 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

g) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 445 000,00 zł, z czego: 

᠆  w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 
60 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacja na zadania inwestycyjne, 

᠆  w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 385 000,00 zł, w zakresie inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych, 

h) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 
640 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 

3. Przychody budżetu na rok 2020, zwiększa się o kwotę 487 066,99 zł, z czego: 

1) z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 
zwiększa się o kwotę 453 325,63 zł, 

2) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu 
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zwiększa się o kwotę  
33 741,36 zł. 

4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Określony w § 5 załącznik nr 4 ,,Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. Określony w § 7 załącznik Nr 6 ,,Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok” otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

7. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

8. Określony w § 11 załącznik Nr 10 ,,Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 227 338,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających 
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

 

Id: 06612BC7-882E-4AA3-B55E-0B61FA2E1428. Projekt Strona 2



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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w zł/gr

Dział Wyszczególnienie
Plan na          

2020 rok

1 2 3

906
rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
33 741,36

950

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

6 648 145,13

Razem przychody 6 681 886,49

992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 454 548,28

Razem rozchody 2 454 548,28

Plan przychodów i rozchodów

 na 2020 rok

Przychody 

Rozchody

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia .................... 2020 r.
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w zł/gr

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie
Plan na        

2020 rok

1 2 3 4

851 560 000,00

560 000,00

560 000,00

851 604 600,00

85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 25 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 579 600,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 535 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 415 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324 855,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90 145,00

2) dotacje na zadania bieżące 120 000,00

II. Wydatki majątkowe, z czego: 44 600,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 600,00

604 600,00

   Ochrona zdrowia

Razem wydatki

Dochody 

   Ochrona zdrowia

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Razem dochody 

Wydatki

Plan dochodów budżetowych

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków

związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie

Przeciwdziałania Narkomanii

na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia .................... 2020 r.

Id: 06612BC7-882E-4AA3-B55E-0B61FA2E1428. Projekt Strona 1



w zł/gr

Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem

1 2 3 4 5 6 7 8

Transport i łączność 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00

Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00

dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00

Oświata i wychowanie 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

Pozostała działalność 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 3 007 007,00 0,00 3 007 007,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2 540 714,00 0,00 2 540 714,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 2 540 714,00 0,00 2 540 714,00

Biblioteki 0,00 466 293,00 0,00 466 293,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 466 293,00 0,00 466 293,00

0,00 3 007 007,00 246 000,00 3 253 007,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
0,00 0,00 390 000,00 390 000,00

Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00

 dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00

1 754

75412

3 921

92109

92116

Razem 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 600

60014

2 801

80195

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy

na 2020 rok

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Dotacje

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia .................... 2020 r.
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Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem

1 2 3 4 5 6 7 8

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Dotacje

Oświata i wychowanie 0,00 837 840,00 0,00 837 840,00

Przedszkola 0,00 364 000,00 0,00 364 000,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 364 000,00 0,00 364 000,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 473 840,00 0,00 473 840,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 473 840,00 0,00 473 840,00

Ochrona zdrowia 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

Rodzina 0,00 0,00 334 200,00 334 200,00

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 0,00 334 200,00 334 200,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 334 200,00 334 200,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 360 000,00 360 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

 dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

Kultura fizyczna 0,00 0,00 639 000,00 639 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 639 000,00 639 000,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 639 000,00 639 000,00

0,00 837 840,00 1 843 200,00 2 681 040,00

0,00 3 844 847,00 2 089 200,00 5 934 047,00

0,00 3 844 847,00 1 099 200,00 4 944 047,00

0,00 0,00 990 000,00 990 000,00

90026

Razem 

OGÓŁEM, z czego:

92605

5 900

2

dotacja na zadania bieżące

dotacja na zadania inwestycyjne

4 855

85505

90005

6 926

801

80104

80106

3 851

85154
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w zł/gr

1 2 3 4 5 6

1. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w Baldwinowicach (etap I) 4 000,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

2. 600 60016 Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów 108 680,80
 w tym w ramach funduszu sołeckiego 

kwota 8.680,80 zł

3. 600 60016 Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych 250 000,00
w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych

4. 700 70005 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu 148 000,00

5. 750 75023
Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, 

Namysłowie, Prudniku
141 000,00

6. 750 75023 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie 330 000,00

7. 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich 37 664,00
 w tym w ramach funduszu sołeckiego 

kwota 20 164,00 zł

8. 754 75421 Zakup sprzętu medycznego 61 700,00

9. 801 80101
Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
75 019,00

10. 801 80101
Wykonanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej Nr 5

w Namysłowie
12 000,00

11. 801 80104 Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie 69 500,00

12. 801 80104 Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie 88 500,00

13. 851 85154 Doposażenie placów zabaw w infrastrukturę rekreacyjną 44 600,00

Uwagi

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok 

Lp. Dział Rozdz.    Nazwa zadania   inwestycyjnego
Nakłady do 

wykonania                    

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia .................... 2020 r.
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1 2 3 4 5 6

UwagiLp. Dział Rozdz.    Nazwa zadania   inwestycyjnego
Nakłady do 

wykonania                    

14. 852 85219 Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 970 000,00

w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020

15. 853 85395 Zintegrowany rozwój miast Namysłowa 160 000,00 w ramach programu ,,Rozwój lokalny"

16. 855 85505 Przebudowa tarasów w Żłobku w Namysłowie 52 000,00

17. 900 90002
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie 

(PSZOK)
1 175 000,00 RPO

18. 900 90004 Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Namysłów 80 000,00

19. 900 90004 Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie 14 700,20
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

20. 900 90004 Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej 22 000,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

21. 900 90004 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Igłowicach - etap II 7 743,18
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

22. 900 90004 Budowa altany na terenie gminnym w Jastrzębiu 17 000,00

 w tym w ramach funduszu sołeckiego 

kwota 12.000,00 zł; w ramach 

,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" 

kwota 5.000,00 zł

23. 900 90004 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie 23 000,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

24. 900 90004 Zakup kosiarki do Kowalowic 12 000,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

25. 900 90004 Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej - etap II 18 400,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

26. 900 90004 Zakup kosiarki do Ligotki 12 999,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

27. 900 90004 Zagospodarowanie terenu gminnego w Ligotce 14 476,97
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

28. 900 90004 Budowa placu zabaw w Michalicach 15 000,00
 w tym w ramach funduszu sołeckiego 

kwota 15.000,00 zł
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1 2 3 4 5 6

UwagiLp. Dział Rozdz.    Nazwa zadania   inwestycyjnego
Nakłady do 

wykonania                    

29. 900 90004 Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Minkowskiem 10 490,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

30. 900 90004 Budowa altany na terenie gminnym w Pawłowicach Namysłowskich 26 700,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

31. 900 90004 Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Rychnowie 45 000,00

 w tym w ramach funduszu sołeckiego 

kwota 40.000,00 zł; w ramach 

,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" 

kwota 5.000,00 zł

32. 900 90004 Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych 3 000,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

33. 900 90004 Zagospodarowanie terenu przy ul. Oławskiej w Namysłowie 65 000,00

34. 900 90008
Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy 

Namysłów
200 000,00 RPO

35. 900 90015 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów 237 200,00

 w tym w ramach funduszu sołeckiego 

kwota 172.200,00 zł; w ramach 

,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" 

kwota 5.000,00 zł

36. 900 90095 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 137 812,50

37. 900 90095
Wzniesienie tablicy upamiętniającej setną rocznicę bitwy warszawskiej

15 000,00

38. 900 90095 Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie 300 000,00

39. 921 92109 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie 43 398,22
 w tym w ramach funduszu sołeckiego 

kwota 28.398,22 zł

40. 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach 22 398,02

 w tym w ramach funduszu sołeckiego 

kwota 17.398,02 zł; w ramach 

,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" 

kwota 5.000,00 zł

41. 921 92109 Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince 28 100,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego
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UwagiLp. Dział Rozdz.    Nazwa zadania   inwestycyjnego
Nakłady do 

wykonania                    

42. 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu 20 000,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

43. 921 92109 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach 30 000,00
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

44. 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku 12 222,94
zadanie planowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego

45. 926 92601 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie 50 000,00

46. 926 92601 Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie 300 000,00

47. 926 92601
Budowa obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na namysłowskich 

błoniach
70 000,00

48. 926 92601
Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej

w Namysłowie
70 000,00

49. 926 92601 Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich 270 000,00

50. 926 92601 Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich 61 300,00
 w tym w ramach funduszu sołeckiego 

kwota 41.300,00 zł

51. 926 92601
Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej
1 540 000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

7 522 604,83OGÓŁEM:
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w zł/gr

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Plan na 2020 

rok

1 2 3 4 5

801 499 800,00

80104 499 800,00

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

499 800,00

852 907 852,03

85219 799 000,00

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

799 000,00

85295 108 852,03

2057
Dotacje celowe 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

94 701,26

2059

Dotacje celowe 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

14 150,77

900 1 148 975,08

90002 978 975,08

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

978 975,08

90008 170 000,00

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

170 000,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego

na 2020 rok

Dochody 

Oświata i wychowanie

Przedszkola

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ośrodki pomocy społecznej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia .................... 2020 r.
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Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Plan na 2020 

rok

1 2 3 4 5

921 30 000,00

92116 30 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00

2 586 627,11

600 240 000,00

60014 240 000,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

240 000,00

801 6 000,00

80195 6 000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 000,00

246 000,00

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

Razem

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki

Razem

Wydatki

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
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Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 503 379,99 zł, z czego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 96 413,00 zł, z czego:

a) zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do pisma Ministra
Finansów nr ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 r. (-8 379,00 zł),

b) zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, stosownie do pisma Ministra Finansów
nr ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 r. (-88 034,00 zł);

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 406 966,99 zł, z czego:

a) zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.
,,Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi
(-209 174,99 zł). Wartość zadania wydatków kwalifikowalnych po wyłonieniu wykonawcy uległa zmniejszeniu
przez co zgodnie z zawartą umową zmniejszeniu ulega również wartość dofinansowania, która wynosi 60%
faktycznych wydatków związanych z realizacją powyższego zadania,

b) zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów (+37 492,00 zł),

c) zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.
,,Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem
sali gimnastycznej” z uwagi na oszczędności poprzetargowe i dostosowanie ostatecznego dofinansowania do
faktycznych wydatków (-235 284,00 zł).

2. W  § 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 313,00 zł, z czego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 96 413,00 zł, z czego:

a) zmniejsza się wydatki w związku z dostosowaniem do otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej
(-88 034,00 zł) oraz dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach (-35 041,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach na 2020 rok,
w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej określającej kalkulację kwoty części oświatowej
subwencji ogólnej (+35 041,00 zł),

c) zmniejsza się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów sportowych, z uwagi na oddanie
nieruchomości gminnych w posiadanie zależne (-8 379,00 zł);

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 100,00 zł, z czego:

a) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego
w Namysłowie na realizację zadania pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice –
DP 1101 O” (+230 000,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej
w Woskowicach Małych” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, z uwagi na oszczędności
poprzetargowe (-350 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. ,,Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie”
w zakresie remontu dachu budynku B (+80 000,00 zł),

c) zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowej dla jednostki OSP Brzozowiec z przeznaczeniem na zakup
nowego samochodu pożarniczego (+390 000,00 zł),

d) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. ,,Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego
w Namysłowie” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (-71 500,00 zł),

e) zwiększa się wydatki na zadanie pn. ,,Doposażenie placów zabaw w infrastrukturę rekreacyjną” w ramach
działań profilaktyki przeciwalkoholowej (+44 600,00 zł),

f) zmniejsza się wydatki na zadanie pn. ,,Przebudowa tarasów w Żłobku w Namysłowie” z uwagi na
oszczędności poprzetargowe (-48 000,00 zł),

g) zwiększa się wydatki na: dotacje przeznaczone na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających
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azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów (+60 000,00 zł), realizację zadania pn.
,,Wzniesienie tablicy upamiętniającej setną rocznicę bitwy warszawskiej (+15 000,00 zł), zadanie pn.
,,Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie”, z uwagi na bardzo zły stan techniczny pomnika (+300 000,00 zł),
zadanie pn. ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” na wykonanie miejscowych placów wsi
Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Głuszyna, Brzezinka i Kowalowice (+70 000,00 zł),

h) zmniejsza się wydatki na zadanie pn. ,,Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej” z uwagi na oszczędności poprzetargowe
(-640 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz
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