UCHWAŁA NR LVIII/395/10
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
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;
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), art. 212 ust. 1 pkt. 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.
1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększeniu ulegną przychody budŜetu o kwotę 466 591 zł w:
§ 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę 466 591 zł

§ 2. Zmniejszeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 70 000 zł w:
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70 000 zł
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 70 000 zł, w tym:
grupa: wydatki jednostek budŜetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 3. Zwiększeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 536 591 zł w:
1. Dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę 466 591 zł
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 466 591 zł
grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:
- rezerwy celowe o kwotę 466 591 zł,
w tym:
> rezerwa celowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gmina
Lutomiersk” o kwotę 466 591 zł

2. Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70 000 zł
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 2 782 zł, w tym:
grupa: wydatki jednostek budŜetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 67 218 zł, w tym:
grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zadanie pod nazwą: „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej
w budynkach uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu
Pabianickiego: etap I” o kwotę 52 216 zł, w tym:
> II Liceum Ogólnokształcące – wymiana drzwi zewnętrznych
o kwotę 52 216 zł”
- zadanie pod nazwą: „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni wokół
Domu Dziecka w Porszewicach, filia w Pabianicach
ul. Sejmowa 2” o kwotę 15 002 zł

§ 4. 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: „RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budŜetu w kwocie 5 713 123 zł (słownie: pięć milionów siedemset
trzynaście tysięcy sto dwadzieścia trzy złote), który zostanie pokryty długoterminowymi
poŜyczkami i kredytami bankowymi oraz wolnymi środkami”,
 załącznik nr 3 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Plan wydatków na
inwestycje otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 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 2 do niniejszej uchwały,
 załącznik nr 8 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Dochody i wydatki na
finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 3 o niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
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