UCHWAŁA NR LIX/398/10
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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;
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), art. 214 pkt. 1, 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; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala,
co następuje:

§ 1. Zwiększeniu ulegną dochody budŜetu o kwotę 151 909 zł w:
1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 150 000 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „dochody majątkowe” o kwotę 150 000 zł, w tym:
dotacje o kwotę 150 000 zł
§ 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych” o kwotę 150 000 zł
2. Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1 909 zł
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wiersz „dochody bieŜące” o kwotę 1 909 zł
§ 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 409 zł
§ 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pienięŜnej” o kwotę 1 500 zł
§ 2. Zmniejszeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 213 453 zł w:
1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 70 455 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 70 455 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. Dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę 61 953 zł
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 61 953 zł, z czego:
- rezerwy celowe o kwotę 61 953 zł,
w tym:
> rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników
pomocy społecznej oraz realizujących zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 61 953 zł

3. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 28 829 zł
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 28 829 zł, w tym:
grupa: dotacje na zadania bieŜące

4. Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 52 216 zł
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 52 216 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”

§ 3. Zwiększeniu ulegną wydatki budŜetu o kwotę 365 362 zł w:
1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 220 455 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 220 455 zł, w tym:
grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zadanie 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 220 455 zł

2. Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1 909 zł
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 1 909 zł
grupa: wydatki jednostek budŜetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 28 829 zł
rozdział 85204 Rodziny zastępcze
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 28 829 zł, w tym:
grupa: dotacje na zadania bieŜące

4. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej o kwotę 61 953 zł
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
wiersz „wydatki bieŜące” o kwotę 61 953 zł, w tym:
grupa: wydatki jednostek budŜetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5. Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 52 216 zł
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 52 216 zł, w tym:
grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku II Liceum
Ogólnokształcącego w Pabianicach im. Królowej Jadwigi,
ul. Pułaskiego 29 – w tym: wymiana drzwi zewnętrznych”
o kwotę 52 216 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:
 > w zakresie zmian objętych uchwałą, zmianie ulegnie:
- 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 1 do niniejszej uchwały,
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 załączniki otrzymują brzmienie:
- załącznik nr 3 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Plan wydatków na
inwestycje otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 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 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,
- załącznik nr 7 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Plan przychodów i
wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 5 o 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 6 o niniejszej uchwały,
- załącznik nr 9 – BudŜet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok – Plan przychodów i
wydatków powiatowego funduszu celowego: Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
Florian Wlaźlak
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