Uchwała Nr V/27/07
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud etu Powiatu Pabianickiego na rok 2007
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. c i d, pkt. 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz dzie 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. 82 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt. 2 i 3, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2
pkt. 1, art. 195 ust. 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), Rada
Powiatu Pabianickiego uchwala, co nast puje:

§1

Ustala si dochody bud etu w wysoko ci:
zgodnie z zał cznikiem nr 1
w tym:
- dochody przeznaczone na realizacj
zada własnych w wysoko ci:
zgodnie z zał cznikiem nr 2,
- planowan dotacj celow z bud etu pa stwa na finansowanie
zada zleconych z zakresu administracji rz dowej oraz na inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysoko ci:
zgodnie z zał cznikiem nr 3.

56 086 411 zł

48 745 435 zł

7 340 976 zł
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§ 2

Ustala si wydatki bud etu w wysoko ci:
zgodnie z zał cznikiem nr 1

64 804 892 zł

- wydatki na zadania własne w wysoko ci:
zgodnie z zał cznikiem nr 2,

57 463 916 zł

w tym:

- wydatki na finansowanie zada zleconych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych
przez powiat w wysoko ci:
zgodnie z zał cznikiem nr 3.

7 340 976 zł

§3
Deficyt bud etowy w kwocie
(słownie: osiem milionów siedemset osiemna cie
tysi cy czterysta osiemdziesi t jeden złotych)
zostanie pokryty długoterminowymi po yczkami i kredytami bankowymi.

8 718 481 zł

§ 4
1. Ustala si przychody bud etu w wysoko ci:

10 857 092 zł

2. Przychodami bud etu b d po yczki i kredyty długoterminowe.

§ 5
1. Ustala si rozchody bud etu w wysoko ci:
z przeznaczeniem na:
> spłat rat po yczek w kwocie
> spłat rat kredytów w kwocie

2 138 611 zł
245 138 zł
1 893 473 zł

2. Prognoz długu stanowi zał cznik nr 4.

§6
1. Wydatki na finansowanie inwestycji
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w 2007 roku stanowi kwot :

8 716 362 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego w wysoko ci:

30 000 zł

2. Wykaz zada inwestycyjnych zawiera
zał cznik nr 5.

§7
Ustala si limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
okre lone w zał czniku nr 6.

§8

1. Wyodr bnia si dotacje z bud etu Powiatu
w ł cznej wysoko ci:
w tym :
1) dział 600 Transport i ł czno
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
> na zadania bie ce powierzone na podstawie porozumie dla gmin
w zakresie utrzymania dróg powiatowych w wysoko ci:
2) dział 801 O wiata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształc ce
rozdział 80130 Szkoły zawodowe
> na zadania z zakresu o wiaty i wychowania
- dla niepublicznych szkół w wysoko ci:
3) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
> na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
- dla niepublicznych placówek w wysoko ci:

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
> na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego w wysoko ci:

4) dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85201 Placówki opieku czo-wychowawcze
rozdział 85204 Rodziny zast pcze
> na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach

3 437 185 zł

174 000 zł

1 481 178 zł

247 170 zł

8 500 zł
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opieku czo-wychowawczych i rodzinach zast pczych
wynikaj cych z zawartych porozumie z jednostkami
samorz du terytorialnego w wysoko ci:

1 270 136 zł

rozdział 85203 O rodki wsparcia
> na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy
w Pabianicach w wysoko ci:

201 669 zł

5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
> na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji
w warsztatach terapii zaj ciowej - mieszka ców Powiatu
Pabianickiego - w WTZ mieszcz cych si na terenie
innych powiatów wynikaj cych z zawartych porozumie
z jednostkami samorz du terytorialnego w wysoko ci:
6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92116 Biblioteki
> na prowadzenie zada powiatowej biblioteki publicznej
zleconych na podstawie porozumienia z jednostk samorz du
terytorialnego w wysoko ci:

4 532 zł

50 000 zł

2. Wykaz dotacji ustalonych w ust.1 zawiera zał cznik nr 7.
§9

Tworzy si rezerwy celowe w wysoko ci:

927 932 zł

w tym:

> dział 801 O wiata i wychowanie
- wydatki na zadania o wiaty i wychowania:
> dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- wydatki na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej:
> dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- wydatki na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych:

854 650 zł
39 500 zł

33 782 zł

§ 10
1. Ustala si plan finansowy gospodarstw pomocniczych
na 2007 rok w wysoko ci:
- przychody

865 425 zł

- wydatki

865 425 zł

2. Plan przychodów i wydatków zawiera zał cznik nr 8.
§ 11
1. Zatwierdza si plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. w wysoko ci:
- przychody
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400 000 zł

- wydatki

442 000 zł

2. Plan przychodów i wydatków zawiera zał cznik nr 9.

§ 12
1. Zatwierdza si plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r. w wysoko ci:
- przychody

640 000 zł

- wydatki

645 000 zł

2. Plan przychodów i wydatków zawiera zał cznik nr 10.

§ 13
Upowa nia si Zarz d Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w bud ecie polegaj cych na przeniesieniu wydatków bie cych
mi dzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Samodzielnego zaci gania kredytów i po yczek krótkoterminowych
do wysoko ci 2.000.000 zł.
3. Lokowania w bankach wolnych rodków bud etowych.
4. Zaci gania zobowi za na finansowanie zada obj tych Wieloletnim Programem
Inwestycyjnym w kwocie 6 639 792 zł.
5. Zaci gania zobowi za z tytułu umów, których realizacja w roku nast pnym
jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku nast pnym.

§ 14
Ustala si :
1. Limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek na pokrycie
wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu w kwocie 2 019 000 zł.
2. Limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek na finansowanie
planowanego deficytu bud etu oraz spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za
z tytułu zaci gni tych po yczek i kredytów w kwocie 12 608 792 zł.

§ 15
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu.
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§ 16

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2007 r.
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZ CY
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
Florian Wla lak
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