Uchwała Nr LV/222/05
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian bud etu Powiatu Pabianickiego na 2005 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 112 ust. 2 pkt. 3, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 i 7, art. 133 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.
148; Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189,
poz. 1851; Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.
1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.
565), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co nast puje:

§ 1. Zmniejsza si rozchody bud etu o kwot „per saldo” 16 675 zł w:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych
po yczek i kredytów” o kwot 16 675 zł
§ 2. Zwi ksza si dochody bud etu o kwot 187 324 zł w:
1. Dziale 020 Le nictwo o kwot 86 200 zł
rozdział 02002 Nadzór nad gospodark le n
§ 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizacj zada bie cych jednostek
sektora finansów publicznych” o kwot 86 200 zł
2. Dziale 801 O wiata i wychowanie o kwot 68 778 zł
rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 0970 „Wpływy z ró nych dochodów” o kwot 3 888 zł
§ 2708 „ rodki na dofinansowanie własnych zada
bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów
(zwi zków powiatów), samorz dów województw,
pozyskane z innych ródeł ” o kwot 46 448 zł
§ 2709 „ rodki na dofinansowanie własnych zada
bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów
(zwi zków powiatów), samorz dów województw,
pozyskane z innych ródeł ” o kwot 18 442 zł
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3. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej o kwot 31 646 zł
rozdział 85333 Powiatowe urz dy pracy
§ 0970 „Wpływy z ró nych dochodów” o kwot 31 646 zł
4. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot 700 zł
rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
§ 0830 „Wpływy z usług” o kwot 700 zł

§ 3. Zwi ksza si wydatki bud etu o kwot 537 950 zł w:
1. Dziale 020 Le nictwo o kwot 86 200 zł
rozdział 02002 Nadzór nad gospodark le n
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 86 200 zł
2. Dziale 600 Transport i ł czno kwot 326 505 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 326 505 zł
3. Dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwot 6 109 zł
rozdział 75702 Obsługa papierów warto ciowych,
kredytów i po yczek jednostek
samorz du terytorialnego
wiersz „wydatki zwi zane z obsług długu” o kwot 6 109 zł
4. Dziale 758 Ró ne rozliczenia o kwot 11 601 zł
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 11 601 zł
5. Dziale 801 O wiata i wychowanie o kwot 75 168 zł
1) rozdział 80111 Gimnazja specjalne
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwot 727 zł
2) rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwot 3 888 zł
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 39 890 zł
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 25 000 zł
3) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz o rodki
dokształcania zawodowego
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwot 5 663 zł
6. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej o kwot 31 646 zł
rozdział 85333 Powiatowe urz dy pracy
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwot 31 646 zł
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7. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot 721 zł
1) rozdział 85401 wietlice szkolne
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwot 21 zł
2) rozdział 85495 Pozostała działalno
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 700 zł

§ 4. Zmniejsza si wydatki bud etu o kwot 13 951 zł w:
1. Dziale 600 Transport i ł czno o kwot 6 505 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wiersz „dotacje” o kwot 6 505 zł
2. Dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwot 1 035 zł
rozdział 75702 Obsługa papierów warto ciowych,
kredytów i po yczek jednostek
samorz du terytorialnego
wiersz „wydatki zwi zane z obsług długu” o kwot 1 035 zł
3. Dziale 801 O wiata i wychowanie o kwot 6 411 zł
1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwot 748 zł
2) rozdział 80195 Pozostała działalno
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 5 663 zł

§ 5. 1. Wydatki nie znajduj ce pokrycia w planie dochodów sfinansowane
zostan po yczk długoterminow (przychody) w wysoko ci 320 000 zł (słownie:
trzysta dwadzie cia tysi cy złotych) zaci gni t z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. Rada Powiatu Pabianickiego postanawia zaci gn
po yczk
długoterminow w wysoko ci 320 000 zł (słownie: trzysta dwadzie cia tysi cy
złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na realizacj zakupu inwestycyjnego pod nazw :
„Zakup ci gnika wraz z oprzyrz dowaniem do robót odwadniaj cych
oraz piel gnuj cych ziele na drogach powiatowych”
3. Upowa nia si Zarz d Powiatu Pabianickiego do podj cia czynno ci
formalno-prawnych, a w tym udzielenia zabezpiecze , maj cych na celu wykonanie
postanowie Rady Powiatu Pabianickiego o zaci gni ciu po yczki przez powiat.
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§ 6. Upowa nia si Zarz d Powiatu Pabianickiego do podj cia czynno ci
formalno-prawnych, a w tym udzielenia zabezpiecze , maj cych na celu podpisanie
umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w celu uzyskania dofinansowania w formie dotacji na realizacj zadania
pod nazw :
„Uproszczone plany urz dzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu”.

§ 7. W Uchwale Nr XLVIII/173/04 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia bud etu Powiatu Pabianickiego na rok
2005:
zał cznik nr 4 – Prognoza długu otrzymuje brzmienie zgodne z zał cznikiem nr 1
do niniejszej uchwały,
zał cznik nr 5 – Plan finansowy bud etu Powiatu Pabianickiego na 2005 rok –
Plan wydatków na inwestycje otrzymuje brzmienie zgodne z zał cznikiem nr 2
do niniejszej uchwały,
zał cznik nr 8 – Plan finansowy na 2005 rok – Dotacje otrzymuje brzmienie
zgodnie z zał cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZ CY RADY POWIATU
PABIANICKIEGO
Zbigniew Mencwal
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