UCHWAŁA Nr LIV/375/10
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie zmian budŜetu Powiatu Pabianickiego na 2010 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; Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art.
212 ust. 1 pkt. 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu Pabianickiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększeniu ulegną przychody budŜetu o kwotę 191 600,00 zł w:
§ 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę 191 600,00 zł

§ 2. Zwiększeniu ulegną dochody budŜetu o kwotę 535 814,40 zł w:

1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 12 021,00 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 7 021,00 zł
§ 0970 „Wpływy z róŜnych dochodów”
wiersz „dochody majątkowe” o kwotę 5 000,00 zł
§ 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”

2. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 508 750,40 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 508 750,40 zł
grupa: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

§ 2008 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej”
o kwotę 432 437,54 zł
§ 2009 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej”
o kwotę 76 312,86 zł

3. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15 043,00 zł
1) rozdział 85401 Świetlice szkolne
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 14 094,00 zł
§ 0830 „Wpływy z usług”

2) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 949,00 zł
§ 0970 „Wpływy z róŜnych dochodów”

§ 3. Zmniejszeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 106 700 zł w:
1. Dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę 13 420,00 zł
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 13 420,00 zł
- rezerwy celowe,
w tym: rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej

2. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 93 280 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 93 280 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§ 4. Zwiększeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 834 114,40 zł w:
1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 131 896,00 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 126 896,00 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych
w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 52 096,00 zł
grupa: dotacje na zadania bieŜące o kwotę 74 800,00 zł

wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 5 000,00 zł
> grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3709E - ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr
710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gmina
Lutomiersk”

2. Dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę 191 597,74 zł
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 189 872,74 zł, z czego:
- rezerwa ogólna o kwotę 14 223,74 zł
- rezerwy celowe o kwotę 177 374,00 zł
w tym:
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół
i placówek oświatowych o kwotę 93 280,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej o kwotę 14 094,00 zł
> rezerwa na zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych – dotacje dla gmin na
podstawie porozumień o kwotę 40 000,00 zł
> rezerwa na zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych o kwotę 30 000,00 zł
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3. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 509 671,66 zł
1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 600,00 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych
w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań

2) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 4 320,00 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3) rozdział 80195 Pozostała działalność
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 496 251,66 zł
grupa: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 8 500,00 zł
grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- zadanie pod nazwą: „Zakup programu Jednorazowy
dodatek uzupełniający Optivum Net wraz z Platformą
Optivum Net dla Wydziału Oświaty i Wychowania
Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz
podległych placówek oświatowych”

4. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 949,00 zł
rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 949,00 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych
w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań

§ 5. W Uchwale Nr LIII/369/2010 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 14 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Pabianickiego na rok 2010:
 § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budŜetowy w kwocie 4 199 641 zł (słownie: cztery
miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych)
zostanie pokryty długoterminowymi poŜyczkami i kredytami bankowymi,
 załącznik nr 1.1 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Dochody: I. Zadania z
zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami, II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami
administracji rządowej, III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, paragraf,
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 załącznik nr 2.1 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Wydatki: I. Zadania z
zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami, II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami
administracji rządowej, III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, paragraf,
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 załącznik nr 3 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Plan wydatków na
inwestycje, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
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 załącznik nr 4– BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Wydatki na programy i
projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 załącznik nr 5 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Wieloletni Program
Inwestycyjny (WPI) dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010 – 2012, otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 załącznik nr 6 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok,
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 o 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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