Uchwała Nr XXXVIII/268/09
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie zmian budŜetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 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; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.
1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6
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; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100),
Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększeniu ulegną przychody budŜetu o kwotę 10 455 zł w:
§ 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę 10 455 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budŜetu o kwotę 82 678 zł w:
1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 80 455 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących”
o kwotę 70 000 zł
§ 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 10 455 zł
2. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 923 zł
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
§ 2008 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej” o kwotę 1 923 zł
3. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 300 zł
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
psychologiczne
§ 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej” o kwotę
300 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budŜetu o kwotę 89 595 zł w:
1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 50 000 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 50 000 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej oraz dróg
powiatowych od miejscowości Wodzierady
do miejscowości Aleksandrów Łódzki”

2. Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 6 595 zł
rozdział 75019 Rady powiatów
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 6 595 zł
3. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 31 000 zł
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 31 000 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup wirówki elektrycznej do pralni dla Domu
Pomocy Społecznej w Pabianicach” o kwotę
18 000 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup suszarki elektrycznej do pralni dla Domu
Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska
55/61” o kwotę 12 000 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup patelni elektrycznej dla Domu Pomocy
Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61”
o kwotę 1 000 zł

4. Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 000 zł
rozdział 92195 Pozostała działalność
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 2 000 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki budŜetu o kwotę 182 728 zł w:
1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 140 910 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 70 000 zł
- zadanie remontowe pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi
wojewódzkiej
nr
710
w
Lutomiersku
do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk”

wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 70 910 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E –
ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710
do
ul.
Sienkiewicza
w
Kazimierzu,
gm. Lutomiersk” o kwotę 50 000 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach
2007-2013: I etap – ul. Wolska, II etap –
ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap –
ul. Wschodnia, IV etap- ul. Szkolna” o kwotę
20 910 zł

2. Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 6 595 zł
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 6 595 zł
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3. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 31 000 zł
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 31 000 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup wanny z podnośnikiem dla Domu Pomocy
Społecznej w Pabianicach, filia ul. Łaska 86”
o kwotę 20 000 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup bezprzewodowej instalacji przyzywowej dla
Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, filia
ul. Łaska 86” o kwotę 11 000 zł

4. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 923 zł
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 1 923 zł
5. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 300 zł
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
psychologiczne
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 300 zł
6. Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500 zł
rozdział 92195 Pozostała działalność
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 900 zł
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 600 zł
7. Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 500 zł
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 200 zł
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 300 zł

§ 5. W Uchwale Nr XXXIV/237/08 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 18 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Pabianickiego na rok 2009:
 załącznik nr 5 – Plan finansowy budŜetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok – Plan
wydatków na inwestycje, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały,
 załącznik nr 6 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2009 rok – Wydatki na programy
i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały,
 załącznik nr 7 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2009 rok – Wieloletni Program
Inwestycyjny (WPI) dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009-2011, otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak
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