Uchwała Nr X/74/07
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 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), art. 184 ust. 1 pkt. 1 i 2 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),
Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu

o kwotę 301 990 zł w:

1. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 50 000 zł
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
§ 6410 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 50 000 zł
2. Dziale 801 Oświata i wychowanie
o kwotę 251 990 zł
rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
§ 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze” o kwotę 71 990 zł
§ 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” o kwotę 180 000 zł
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu
1. Dziale 801 Oświata i wychowanie
1) rozdział 80111 Gimnazja specjalne
§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 200 zł

o kwotę 86 466 zł w:
o kwotę 39 893 zł
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2) rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 2468 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych” o kwotę 12 297 zł
§ 2469 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych” o kwotę 3 096 zł
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 300 zł
3) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
§ 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 200 zł
§ 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o kwotę 300 zł
4) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
§ 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 19 600 zł
§ 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o kwotę 3 900 zł
2. Dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§ 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej” o kwotę 21 000 zł
3. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 25 573 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu
1. Dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 1 200 zł
2. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
wiersz „wydatki majątkowe” o kwotę 50 000 zł

o kwotę 21 000 zł

o kwotę 25 573 zł

o kwotę 354 091 zł w:
o kwotę 1 200 zł

o kwotę 50 000 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa strażnicy w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach”
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3. Dziale 801 Oświata i wychowanie
1) rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 48 023 zł

o kwotę 302 891 zł

2) rozdział 80195 Pozostała działalność
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 254 868 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu

o kwotę 138 567 zł w:

1. Dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 1 200 zł
2. Dziale 801 Oświata i wychowanie
1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 2 000 zł

o kwotę 1 200 zł

o kwotę 90 794 zł

2) rozdział 80111 Gimnazja specjalne
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 200 zł
3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 43 430 zł
4) rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 2 000 zł
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 17 986 zł
5) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 678 zł
6) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 23 500 zł
7) rozdział 80195 Pozostała działalność
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 1 000 zł
3. Dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
wiersz „pozostałe wydatki” o kwotę 21 000 zł
4. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 25 573 zł

o kwotę 21 000 zł

o kwotę 25 573 zł
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§ 5. W Uchwale Nr V/27/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na rok
2007, załącznik nr 5 – Plan finansowy budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok –
Plan wydatków na inwestycje, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wlaźlak
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