
uclrwatr,A NR 43212014

zarz4du Powiatu Rawskiego

z dnia 30 wlzesnia 2014 roku

w sprawie zmiany plan6w linansowych bud2etu Powiatu Rawskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. I i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

powiatowym (Dz. U. z 2013 t. poz. 595, poz. 645i ',2014 r. poz. 379, poz. lO72) otuz aft 249

1,3 1 4 ustaw z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Pz.U, z 2013 t. poz. 885,

938 i poz. 1646t z 2014 r. po2.379, poz.9ll i poz. I 146) uchwala, co nastQpuje:

$ l. Ustala siQ plany finansowe do Uchwaly Zarzqdu Powiatu Rawskiego Nr 431/2014

z dnia 30 wrzeinia 2014 roktr, zgodnie zzal4cznikami nr 1, 2 i 3 do uchwaly.

$ 2. Dokonuje siQ zmian w zalqcniku nr 7 do uchwaly budzetowej dotyczqcym
inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zgodnie zzalqcznikiemnr 4.

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dni€m podjQcia.

Z^ruqd Powiatui

J6zef Matysiak

Marian Krzyczkowski

Tadeusz Damaz

Jaroslaw Kobierski

Marek Sekuter

St4rosta

Wicestarosta

Cilonek zarzqd!

Czlonek Zarz4du
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Do

Zalqczlikw I

chody Budietu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwifkszenia

Dzial
Rozdzlal
6

Nazwa Kwota
zmniej szenia

Kwota
zwiQkszena

2 3 3
750 Administracia Dubliczna 3 671
'7 5045 Kwalifikacia woiskowa 3 67r
2 t t 0 Dotacje celowe otrzlmane z budzetu parlstwa na

zadaiia biez|ce z z*resu administacj i rz4dowej
onzinne zadania zlecone ustawami realiTowane
btzez oovnal

I  931

2120 Dotacje celowe otzlmane z budzetu paistwa na
zadaniabiei4ce realizowane przez powiat na
podstawie porozumierl z organami administracji
rzadowei

| 740

Razem: 3 671
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Zalqcznikt 2
Wydatki Powiatu Rawskiego - zwiEkszenia i zmniejszenia

O S

d ty

Starostwo
Administraciq Dubliczna

Wynagtodzenia bezosobowe
Zakup uslug zdrowotnych
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Zal4cznikrc 3
Wydatki Powiatu Rawskiego - zwiqkszenia i zmniejszenia

Plan finansowy

Starostwo

TransDort i lacznosd
34 358

Wydatki inwestycyj ne jednostek 34 358

,,Poprawa dostQpnogci komunikacyjnej do
drogi woj. 725 - przebudowa drogi
powiatowej nr 4106E na odc. W6lka
Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej ff
4105E na odc. W6lka Lesiewska-

,,Remont drogi poer'iatowej nr 4101E
Piekarowo - Biala Rawska"
Pzebudowa chodnikow przy drogach

,,Remont drogi powialowej rt 4 I 298 Kalei
Lubania"

Jednostki specj alistycznego poradnictwa, 
..

mieszkania chronione i oirodki interwencii

Zadania w za.kresie kul
matedal6w i wyDosai-enia

Razem:
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Zalqcznikft 4
Wydatki Powiatu Rawskiego - zwigkszenia i zmntelszenia

Plan finansowy

Starostwo

Gospodarka gruntami i nieruchomosciatul -

Zakup uslug obej muj 4cych wykonanie

Koszty postQpowania s4dowego
i prokuratorski

wwraerodzenia bezosobowe

Szkolenia pracownik6w niebqd4cych
czlonkami komusu shr2by cywiliei
Administracia DubliczDe
Promocj a jednostek samorz4du

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

Oswiata i Erychowanie
Pozostala dzialalao3d

Pozostale zadania w zakresie polityki

Zespoly do spraw orzekania
o nieoelnosprawnodci

Skladki na ubezpieczenia spoleczne
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Objainienia

do Uchwaly Z.rz{du Powiatu Rawski€o nr 432D014

z dni4 30 wrzesnia 2014 roku

Zgodnie z ustaw4 o finansach publicznych Zasad jest uprawniony do opracowania

plan6w finansowych, poniewaz budzet Uchwal4 Zarz{du Powiatu Rawskiego 43112014 zo*,al

znieniony. Ponadto dokonuje siq zmian w planie wydatk6w w Starostwie.

'6zef MatYsiah


