
UCHWAŁA NR XXXIX/211/2010 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 30 marca 2010 r. 
 

w sprawie zmian budŜetu roku 2010  
 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                  
(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568;              
z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458 z 2009 Nr 92 poz..753 Nr 157 poz.1241 z 2010 r. 28 poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211, 
212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240) Rada Powiatu Rawskiego uchwala  co następuje: 

  
§ 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę 10 928 zł i zwiększa się dochody 

budŜetowe o kwotę 1 192 810 zł, zgodnie z tabelą nr 1.  
 
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę  10 928 zł i zwiększa się wydatki 

budŜetowe o kwotę 1 192 810 zł, zgodnie  z tabelą nr 2.    
 
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budŜetowych zgodnie  z tabelą nr 3. 
 
§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budŜetowych zgodnie  z tabelą nr 4. 
 
§ 5. Ustala się limity wydatków: na wieloletnie projekty i programy realizowane ze 

środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków 
pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia                
o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących                      
z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 5.   
 
 § 6. Ustala się przychody budŜetu w łącznej wysokości 8 834 210 zł i rozchody budŜetu 
w łącznej wysokości 3 874 742 zł, zgodnie z tabelą nr 6. 

 § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w wysokości 
4 300 000 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu w wysokości 7 600 000 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych kredytów poŜyczek 5 600 000 zł. 
4) udzielonych poŜyczek z budŜetu 150 000 zł. 

 
 § 8. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne, zgodnie                
z tabelą 7. 
            §  9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
            §  10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

      Przewodnicząca Rady Powiatu  
     (-) Teresa Pietrzak  



 
 

Objaśnienia 
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego  

 nr XXXIX/211/2010 z dnia  30 marca 2010 r. 
 
ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH 
Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN.I-3011-1/P/2010 z dnia 
16.02.2010 wprowadzono zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej: 
Zmniejszenia: 
8 100 zł, zmniejszono plan dochodów  w dziale 754 rozdziale 75411, zostaną zmniejszone 
wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rawie Mazowieckiej. 
2 828 zł, zmniejszono plan dochodów  w dziale 851 rozdziale 85156, zostaną zmniejszone 
wydatki na składki zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zwiększenia: 
4 130 zł, zwiększono plan dochodów w dziale 010, rozdziale 01005, zastanie zwiększony plan 
wydatków w Starostwie. 
50 300 zł, zwiększono plan dochodów w dziale 851, rozdziale 85156, zastanie zwiększony 
plan wydatków na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST4-4820/53/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku  
wprowadzono zmiany w planie subwencji na 2010 rok, zwiększono część oświatową 
subwencji ogólnej o kwotę 892 228 zł, kwota ta zwiększy rezerwę celową oświatową. 
Zgodnie z pismem Minister Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.-1021/7/MK/10 z dnia 
8 lutego 2010 roku ustalona została kwota w wysokości 194 700 zł z Funduszu Pracy, która 
zwiększy dochody Powiatu i zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki na 
ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 
Zgodnie z porozumieniem nr 60/2010 z dnia 10 marca 2010 roku zawartym z Gminą Regnów 
na kwotę 1 500 zł oraz porozumieniem nr 61/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku zawartym 
z Gminą Cielądz na kwotę 1 500 zł zwiększa się dochody powiatu o kwotę 3 000 zł. Środki 
zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności klubu Pracy Powiatowego Urzędu 
Pracy.  
Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.00-10-014/08-00  na realizacje projektu „Sukces 
w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 25 637 zł
projekt realizowany jest w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01-02-10-257/09-00  na realizacje projektu „Klucz do 
matury – wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z LO w Rawie Mazowieckiej” 
zwiększono plan wydatków o kwotę 22 815 zł projekt realizowany jest w LO w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH 
Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są wprowadzeniem nowej klasyfikacji 
budŜetowej 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dotyczy to projektów 
realizowanych w szkołach. 
 
PPRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU 
Zwiększa się przychody budŜetu z tytułu kredytów, środki zostaną przeznaczone na 
zwiększenie rozchodów, czyli spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek.  

 



 
 
 


