RADA POWIATU
PABIANICKIEGO

Uchwała Nr XLI/309/09
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 25 czerwca 2009 r.
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, 6 i 9
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,
Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala,
co następuje:

§ 1. Zwiększeniu ulegną przychody budŜetu o kwotę 30 000 zł w:
§ 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę 30 000 zł

§ 2. Zwiększeniu ulegną dochody budŜetu o kwotę 654 692 zł w:
1. Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 60 000 zł
rozdział 01095 Pozostała działalność
§ 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących
jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 60 000 zł
2. Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1 476 zł
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej”
o kwotę 1 476 zł
3. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę 75 000 zł
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
§ 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 60 000 zł
§ 6610 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 15 000 zł

4. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 000 zł
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących”
o kwotę 10 000 zł
5. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 508 216 zł
1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 0750 „Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” o kwotę 500 zł
2) rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 2008 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej”
o kwotę 482 185 zł
§ 2009 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej”
o kwotę 25 531 zł
§ 3. Zmniejszeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 12 917 zł w:
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12 917 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 12 917 zł
§ 4. Zwiększeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 750 285 zł w:
1. Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 60 000 zł
rozdział 01095 Pozostała działalność
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 60 000 zł
2. Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1 476 zł
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 1 476 zł
3. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę 75 000 zł
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 75 000 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pabianicach”

4. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 75 593 zł
1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 10 317 zł
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 52 676 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej
w budynkach uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu
Pabianickiego: II Liceum Ogólnokształcące,
ul. Pułaskiego 29”

2) rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 2 600 zł
3) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 10 000 zł
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5. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 508 216 zł
1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 500 zł
2) rozdział 85295 Pozostała działalność
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 194 965 zł
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 312 751 zł
6. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej o kwotę 30 000 zł
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 30 000 zł
§ 5. W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 52/V/2009 z dnia 25 maja
2009r.) o umorzeniu poŜyczki nr 256/OA/P/2005 udzielonej Powiatowi
Pabianickiemu na zadanie pod nazwą: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez
termorenowację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach” w
wysokości 20,00% naleŜności głównej, tj. kwotę 52 676 zł (ratę XI w całości), całość
umorzonej kwoty poŜyczki, zgodnie z warunkami umorzenia poŜyczki,
przeznaczona zostanie na zadanie pod nazwą: „Optymalizacja wykorzystania energii
cieplnej w budynkach uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: II
Liceum Ogólnokształcące, ul. Pułaskiego 29”, a rozliczenie środków pochodzących
z umorzenia nastąpi w terminie do dnia 31.05.2010r.
§ 6. Zmniejszeniu ulegną rozchody budŜetu o kwotę 52 676 zł w:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów” o kwotę 52 676 zł
§ 7. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do podjęcia czynności formalnoprawnych, w tym udzielenia zabezpieczeń, mających na celu podpisanie z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
umowy umorzenia poŜyczki zaciągniętej na zadanie pod nazwą: „Ograniczenie
niskiej emisji poprzez termorenowację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w
Pabianicach”.
§ 8. W Uchwale Nr XL/297/09 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok uchyla się załącznik nr
6 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2009 rok – Wydatki na programy i projekty
realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
Przyjmuje on brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. W Uchwale Nr XXXIV/237/08 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 18 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Pabianickiego na rok 2009:
 § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budŜetowy w kwocie 4 961 074 zł (słownie: cztery
miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery złote) zostanie
pokryty długoterminowymi poŜyczkami i kredytami bankowymi”,
 § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek na finansowanie
planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 11 950 805 zł„
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 załącznik nr 4 – Prognoza długu, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały,
 załącznik nr 5 – Plan finansowy budŜetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok – Plan
wydatków na inwestycje, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały,
 załącznik nr 6 – Plan finansowy budŜetu 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 3
do niniejszej uchwały.
§ 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do podjęcia czynności formalnoprawnych w celu podpisania umowy dotacji z Województwem Łódzkim na zadanie
związane z wykonaniem dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
§ 12. 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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