RADA POWIATU
PABIANICKIEGO

Uchwała Nr XLVIII/173/04
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia bud etu Powiatu Pabianickiego na rok 2005

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 (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592, zmiana z
2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr
200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, zmiana z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz.1568, zmiana z
2004 roku Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759) art.109, art.122, art.124, oraz
art.128 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148, zmiana Dz.U. Nr 45, poz 391, Nr 65, poz.594, Nr 96,
poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189, poz.1851, zmiana z 2004 roku Dz.U. Nr 19, poz.177,
Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, Nr
210, poz.2135).

Rada Powiatu Pabianickiego
uchwala, co nast puje:
§1
Ustala si dochody bud etu w wysoko ci: 49 478 791 zł
zgodnie z zał cznikiem nr 1
w tym:
- dochody przeznaczone na realizacj
zada własnych w wysoko ci: 43 438 382 zł
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: 6 040 409 zł
zgodnie z zał cznikiem nr 3.

§2
Ustala si wydatki bud etu w wysoko ci 55 524 765 zł
zgodnie z zał cznikiem nr 1
w tym:

- wydatki na zadania własne
w wysoko ci 49 484 356 zł
zgodnie z zał cznikiem nr 2,
- wydatki na finansowanie zada zleconych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych
przez powiat w wysoko ci 6 040 409 zł
zgodnie z zał cznikiem nr 3.

§3
Deficyt bud etowy w kwocie 6 045 974 zł
(słownie: sze milionów czterdzie ci pi tysi cy dziewi set
siedemdziesi t cztery) zostanie pokryty długoterminowymi
po yczkami i kredytami bankowymi.

§4
1. Ustala si przychody bud etu w wysoko ci 7 956 000 zł
2. Przychodami bud etu b d po yczki i kredyty długoterminowe.

§5
1. Ustala si rozchody bud etu w wysoko ci 1 910 026 zł
z przeznaczeniem na:
> spłat rat po yczek w kwocie 76 572 zł
> spłat rat kredytów w kwocie 1 833 454 zł
2. Prognoz długu stanowi zał cznik nr 4.

§6
1. Wydatki na finansowanie inwestycji
w 2005 roku stanowi kwot 5 459 340 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
Ustala si wydatki na programy i projekty ze rodków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójno ci okre lone w zał czniku nr 7.

§9
1. Wyodr bnia si dotacje z bud etu Powiatu
w ł cznej wysoko ci 2 075 040 zł
w tym :
> na zadania z zakresu o wiaty i wychowania
dla niepublicznych szkół w wysoko ci 1 561 854 zł
> na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
- dla niepublicznych placówek w wysoko ci 68 362 zł
- na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego 8 500 zł

> na zadania bie ce powierzone na podstawie porozumie dla gmin
w zakresie utrzymania dróg powiatowych w wysoko ci 194 500 zł
> na zadania w zakresie pomocy społecznej 197 824 zł
> na prowadzenie zada powiatowej biblioteki publicznej 44 000 zł
zleconych na podstawie porozumienia.
2. Wykaz dotacji ustalonych w ust.1 zawiera zał cznik nr 8.

§ 10
Tworzy si rezerw celow na wydatki bie ce o wiaty
w wysoko ci 403 734 zł

§ 11
1. Ustala si plan finansowy gospodarstw pomocniczych
na 2005 rok w wysoko ci:
- przychody 1 786 400 zł
- wydatki 1 776 400 zł
2. Plan przychodów i wydatków zawiera zał cznik nr 9.

§ 12
1. Ustala si plan finansowy rodków specjalnych
na 2005 rok w wysoko ci:
- przychody 418 638 zł
- wydatki 418 618 zł
2. Przychody i wydatki zawiera zał cznik nr 10.

§ 13
1. Zatwierdza si plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. w wysoko ci:
- przychody 180 000 zł
- wydatki 160 000 zł
2. Plan przychodów i wydatków zawiera zał cznik nr 11.

§ 14
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. Dokonywania zmian w ramach działu w zakresie wydatków maj tkowych uj tych
w planie inwestycji jednorocznych mi dzy zadaniami do wysoko ci umo liwiaj cej
realizacj danego zadania, jednak nie wi cej ni 20% planowanej kwoty.

§ 15
Rada Powiatu Pabianickiego postanawia zaci gn po yczki
i kredyty długoterminowe do wysoko ci: 7 956 000 zł

§ 16
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu.

§ 17
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2005r.
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZ CY RADY POWIATU
PABIANICKIEGO

z up. Włodzimierz Alwasiak

