UCHWAŁA Nr LV/381/10
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 3 marca 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, art. 258 ust. 1 pkt. 1 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 886 751 zł w:
§ 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę 886 751 zł
§ 2. Zmniejszeniu ulegną dochody budŜetu o kwotę 687 851 zł w:
1. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę 4 500zł
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 4 500 zł
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 4 500 zł
2. Dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę 671 151 zł
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 671 151 zł
§ 2920 „Subwencje ogólne z budŜetu państwa”
3. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12 200 zł
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 12 200 zł
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 12 200 zł
§ 3. Zwiększeniu ulegną dochody budŜetu o kwotę 827 177 zł w:
1. Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2 480 zł
rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 2 480 zł
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 2 480 zł

2. Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 375 574 zł
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 375 574 zł
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 375 574 zł
3. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 449 123 zł
1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 436 883 zł
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację bieŜących zadań własnych powiatu” o kwotę 436 883 zł
2) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 12 240 zł
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 12 240 zł
§ 4. Zmniejszeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 112 047 zł w:
1. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę 4 600zł
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 4 600 zł
grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych

2. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 95 247 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 95 247 zł
grupa: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

3. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12 200 zł
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 12 200 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§ 5. Zwiększeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 1 138 124 zł w:
1. Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2 480 zł
rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 2 480 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych,
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę 100 zł
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 100 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych, w tym:
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3. Dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę 215 600 zł
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rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 215 600 zł, z czego:
- rezerwa celowa na wydatki na programy finansowane z udziałem
środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

4. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 95 247 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 95 247 zł
grupa: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

5. Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 375 574 zł
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 375 574 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych,
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 449 123 zł
1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 436 883 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 152 235 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 284 648 zł

2) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 12 240 zł
grupa: dotacje na zadania bieŜące

§ 6. 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 5 086 392 zł (słownie: pięć
milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) zostanie
pokryty długoterminowymi poŜyczkami i kredytami bankowymi oraz wolnymi
środkami’
 w § 14 dodaje się: ust. 7 i 8
w brzmieniu:
„7. Dokonywania zmian w wydatkach bieŜących na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu.
8. Przekazania upowaŜnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania
zmian w planie wydatków bieŜących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup
wydatków w rozdziale.”
 w zakresie zmian objętych uchwałą, zmianie ulegnie:
- 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, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
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- 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, grupy wydatkowe,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 załączniki otrzymują brzmienie:
- 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 3 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 4 o niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 8. 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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