
Uchwała Nr  232/2009 
Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia   17  grudnia 2009 roku 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budŜetu  powiatu na 2010 rok 
 

Na podstawie art.179  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych ( t j. Dz. U.  z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 Nr 169 poz. 1420 oraz z 
2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 
poz.1381 Nr 249 poz.1832 Dz. U z 2007 roku  Nr 88 poz. 587  Nr 115 poz. 791 
Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, 
Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100 Nr 79 poz.666 Nr 
62 poz. 504) Zarząd Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co 
następuje: 
 

§ 1. Zwiększa się  plan dochodów określonych w projekcie budŜetu 
powiatu   na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 
§ 2. Zwiększa się  plan wydatków określonych w projekcie budŜetu 

powiatu   na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

 § 3. Dokonuje się zmian w projekcie wydatków budŜetu powiatu na 2010 
rok zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
 § 4.1 Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu innych 
źródeł (wolne środki) o kwotę 150 000 zł, określa się przychody budŜetu w 
łącznej wysokości 8 650 000 zł.   
4.2 Dokonuje się zwiększenia planowanych rozchodów  z tytułu udzielonych 
poŜyczek 
o kwotę 150 000 zł, określa się rozchody budŜetu w łącznej wysokości 
4 959 468 zł zgodnie      z załącznikiem 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 załącznikiem nr 5.   
 
 § 6. . Dokonuje się zmian  planu przychodów i wydatków Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą nr 6. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu.  
 
 
 
 
 
 

Zarząd Powiatu:  
 

Józef Matysiak – Przewodniczący               (-)   …………………………… 
 
Marian Krzyczkowski – Wicestarosta          (-)   …………………………… 
 
Wacław Adamczyk – Członek Zarządu        (-)   ……………………………. 
 
Krzysztof Janeczek – Członek Zarządu        (-)  ……………………………. 
 
Jarosław Kobierski – Członek Zarządu         (-)     …………………………….. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienia 
do Uchwały Nr 232/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia  17  grudnia 2009 roku 
 
DOCHODY I WYDATKI  
Zwiększa się projekt dochodów i wydatków planowanych na 2010 rok o kwotę 
4 002 300 zł,  w tym: 
222 116 zł, zgodnie z umową  nr UDA-POKL.09.01.02-10-271/09, środki na 
realizację Projektu „Dobry start – lepsze jutro uczniów liceum profilowanego”. 
Projekt będzie realizowany   w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
 
1 890 092 zł, zgodnie z umową  nr UDA-POKL.06.02.00-10-003/09-00, środki na 
realizację Projektu „Mój szef to ja”. Projekt będzie realizowany w Powiatowym 
Urzędzie Pracy  w Rawie Mazowieckiej. 
 
1 890 092 zł, zgodnie z umową  nr UDA-POKL.06.02.00-10-002/09-00, środki na 
realizację Projektu „Aktywne pokolenie 45+”. Projekt będzie realizowany w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej, 
zmniejsza się wkład własny Projektu – 74 666 zł, zamiana na wkład niepienięŜny. 
Ponadto zwiększa się planowane zadania statutowe szkoły zawodowej o kwotę 
28 800 zł, o kwotę 45 866 zł ,zwiększa się rezerwę celową oświatową. 
 



ZMIANY W PLANIE POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 
ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ 
W projekcie planu na 2010 rok zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę 
5000 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych. Środki zostaną przeznaczone 
na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu komputerowego. 
 
PRZYCHODY I ROZCHODY 
Zwiększa się planowane przychody roku 2010 z tytułu wolnych środków roku 2009 
o kwotę 150 000 zł, środki zostaną przeznaczone na rozchody, tj. planowane do 
udzielenia przez Powiat poŜyczki. 

 
 
 
 
 
 


