
Uchwała nr XLII/221/2010   
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia  28 maja 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. Nr 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.   Zwiększa  się  dochody  budŜetowe  o  kwotę  1 542 076  zł.,   zgodnie  

z tabelą nr 1.  
 
§ 2.  Zwiększa  się   wydatki   budŜetowe   o   kwotę   1 542 076  zł., zgodnie 

z tabelą nr 2.    
 
§ 3.  Wprowadza   się   zmiany  w  planie  wydatków  budŜetowych  zgodnie 

z tabelą nr 3. 
 
§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 5a do uchwały budŜetowej dotyczącej 

zadań   inwestycyjnych  zaplanowanych  do   realizacji   w   2010   roku  zgodnie 
z tabelą nr 4. 

 
§  5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§  6. 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 XLII/221/2010 z dnia  28 maja 2010 r. 

 
ZWI ĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD śETOWYCH 
Ogółem zwiększenia 1 542 076 zł, w tym: 
- zwiększa się plan dochodów  w dziale 600, rozdziale 60014, o kwotę 194 000 zł, zostaną zwiększone 
wydatki majątkowe  na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na następujące zadania: 
„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 4331E (Łochów) gr. Powiatu – Zarzecze (etap II ), 
w kwocie 75 000 zł, „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 4123E Cielądz –Józefów – 
odcinek Cielądz Rylsk (etap II), w kwocie 119 000 zł.  
 
- zwiększa się plan dochodów  w dziale 754, rozdziale 75411, o kwotę 57 zł, zostaną zwiększone 
wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rawie Mazowieckiej (zadania 
rządowe, decyzja ŁUW nr FN.I-30112-69/2010 z dnia 10.05.2010). 
 
- zwiększa się plan dochodów  w dziale 926, rozdziale 92601, o kwotę 666 000 zł, zostaną zwiększone 
wydatki majątkowe  na budowę boisk w LO w Rawie Mazowieckiej i ZSP                     w Białej 
Rawskiej (zadania własne, decyzje Ministra Sportu i Turystyki, nr DIS/9735/Kro/10, 
DIS/7871/Kro/10). 
 
- zwiększa się plan dochodów  w dziale 926, rozdziale 92695, o kwotę 666 668 zł, zostaną zwiększone 
wydatki majątkowe  na budowę boisk w LO w Rawie Mazowieckiej i ZSP                     w Białej 
Rawskiej (zadania własne, Uchwała nr LIV/1525/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego). 
 
- zwiększa  się  plan  dochodów   w  dziale 801,  rozdziale 80130,  o  kwotę 3 351 zł., są to dochody 
ze sprzedaŜy wyrobów po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym, zostaną zwiększone wydatki 
w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
 
- zwiększa się  plan  dochodów  w  dziale  854, rozdziale 85410,  o kwotę  12 000 zł., są to dochody 
z tytułu wynajmu pomieszczeń w ZSP w Białej Rawkiej, środki zwiększą wydatki    w placówce. 
 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD śETOWYCH 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 363 666 zł, środki zostaną przeznaczone na: 
- zwiększenie wkładu własnego na  budowę boiska w LO w Rawie Mazowieckiej kwota 348 666 zł 
(wyŜsza wartość kosztorysowa inwestycji, niŜ pierwotnie planowano), 
- kwota 15 000 zł, zwiększy wydatki bieŜące LO w Rawie Mazowieckiej na zakup usług sprzętowych 
związanych z rozbiórką budynku kolidującego z budową boiska. 
  
Oszczędności poprzetargowe z zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego 
i konferencyjnego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska- Babsk” w 
wysokości 386 000 zł przenosi się na następujące zadania inwestycyjne: 
„Przebudowa  (modernizacja)   drogi   powiatowej   nr  4331E   (Łochów)  gr.  Powiatu  –  Zarzecze 
(etap II ), kwotę 150 000 zł,                                                                                                 „Przebudowa  
(modernizacja)  drogi  powiatowej  nr  4123E Cielądz  – Józefów  –  odcinek Cielądz Rylsk (etap II), 
w kwocie 236 000 zł.  
 Zmniejsza  się  wydatki  bieŜące  w  rozdziale  85324  a  zwiększa  się  wydatki  majątkowe 
na kwotę 5 000 zł, zakup sprzętu komputerowego. 
 



 
 
 
 
 
 


