Uchwała Nr XV/108/07
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 5 pa dziernika 2007 r.
w sprawie zmian bud etu Powiatu Pabianickiego na 2007 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (tj.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 29 ust. 5, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 i 8 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420,
M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217,
Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Uchwała Nr XIV/105/07 Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 wrze nia 2007 r. w sprawie przyj cia pomocy finansowej, Rada Powiatu Pabianickiego
uchwala, co nast puje:

§ 1. Zwi ksza si dochody bud etu

o kwot 500 000 zł w:

Dziale 926 Kultura fizyczna i sport
o kwot 500 000 zł
rozdział 92695 Pozostała działalno
§ 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwot 500 000 zł

§ 2. Zmniejsza si wydatki bud etu
1. Dziale 600 Transport i ł czno
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „dotacje” o kwot 12 604 zł
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwot 2 000 zł
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 17 396 zł
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 36 344 zł

o kwot 704 494 zł w:
o kwot 68 344 zł

-

zadanie inwestycyjne pod nazw : „Przebudowa ulicy Jana Pawła II i ulicy
Nowotki w Ksawerowie” o kwot 5 344 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Zakup kotła do asfaltu lanego słu cego
do remontów cz stkowych prowadzonych
na drogach powiatowych” o kwot 1 000 zł
Dotacje na inwestycje
- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Budowa chodnika na ulicy Niesi cin
w Konstantynowie Łódzkim” o kwot 30 000 zł

2. Dziale 801 O wiata i wychowanie

o kwot 631 150 zł

1) rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 619 050 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Budowa boiska pod nazw „Blisko Boisko” przy Zespole Szkół
nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
ul. w. Jana 27”

2) rozdział 80195 Pozostała działalno
§ 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwot 12 100 zł

- na zadanie inwestycyjne pod nazw : „Budowa boiska pod nazw „Blisko Boisko” przy Zespole
Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
ul. w. Jana 27”

3. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85495 Pozostała działalno
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 5 000 zł
§ 3. Zwi ksza si wydatki bud etu

o kwot 5 000 zł

o kwot 1 204 494 zł w:

1. Dziale 600 Transport i ł czno
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „dotacje” o kwot 30 000 zł
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 38 344 zł

o kwot 68 344 zł

2. Dziale 758 Ró ne rozliczenia
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 467 615 zł

o kwot 467 615 zł

3. Dziale 801 O wiata i wychowanie
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 37 385 zł

o kwot 37 385 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacj
ródeł ciepła oraz termomodernizacj budynków jednostek
o wiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego: Powiatowy
O rodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianicach, ul. Kazimierza 8 – wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, opracowanie audytu energetycznego budynku”

4. Dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdział 92695 Pozostała działalno
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 631 150 zł

o kwot 631 150 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Budowa boiska piłkarskiego pod nazw „Blisko Boisko” przy
Zespole Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego
w Pabianicach, ul. w. Jana 27”

§ 4. W Uchwale Nr V/27/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 stycznia
2007 roku w sprawie uchwalenia bud etu Powiatu Pabianickiego na rok 2007:
zał cznik nr 5 – Plan finansowy bud etu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok –
Plan wydatków na inwestycje, otrzymuje brzmienie zgodne z zał cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały,
zał cznik nr 7 – Plan finansowy bud etu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok –
Dotacje, otrzymuje brzmienie zgodne z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
zał cznik nr 9 – Plan finansowy bud etu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok –
Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymuje
brzmienie zgodne z zał cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego.
Przewodnicz cy
Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wla lak

