
UCHWAtr,A NR 438/2014

Zarzedu Powiatu Rawskiego

z dnia 2l paadzietnika 2014 rok]l

w sprawie zmisny plan6w finansowych budietu Powiatu Rawskiego na 2014 rok.

Na podstawie art.32 ust. 1 iust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czetwca 1998 r. o samorz4dz

powiatowym (Dz. U. z 2013 t, poz, 595, poz. 645;22014 r. poz.379, poz. 10'72) otuz aft.249

l, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U, z 2013 t. poz.

poz. 938 i poz. 1646, z 2Ol4 r. poz. 37 9, poL. 9ll i poz. I I 46) uchwal4 co nastQpuj e:

$ 1. Ustala siQ plany finansowe do Uchwab Zarz4du Powiatu RawskiegoNr 43712014

z d:nia2l paizdziemika2|l4 rokl, zgodnie z zal4cznikiem nr I i 2 do uchwaty.

$ 2. Wprowadza siQ zmiany w planie finansowym wydatk6w zgodnie z zal4.znil<iefi

m 3 do uchwaly.

$ 3 . Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjQcia.

Z^rz4d Powiatrri

J6zef Matysiak

Marian Krzyczkowski

TddettszDamz

Jaroslaw Kobierski

Marek Sekuter

Starosta

Wicestarosta

Czlonek Zarc4dtt

CzlolekZar.zqd'u

Czlonek Zaftqd!



I

Zalwzik

Dochody Budzetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwigkszenia

I

Dzial
Rozdzial

!

Nazwa Kwota
zmniej szenia

Kwota
zwiQkszerla

2 3 4

010 Rolnicfwo i lowiectwo 13 403

01005 Prace geodezyjno-wzqdzeniowe na potrzeby
rolnictwa

13 401

2 l  1 0 Dotacje celowe otEymane z budzetu pafstwa na
zadati,a bie24ce z zaktesu administacji rzqdowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane pzez
Dowiat

13 403

852 Pomoc sDoleczna 00

85204 Rodziny zastepcze 00

2t30 Dotacje celowe ohz)'rnane z budzetu paistwa na
rcalizacie biezacych zadaf wlasnych powiatu

00

851 Ochrona zdrowia 653
85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia

dla os6b nieobjqq ch obowi4zkiem ubezpieczenia
zdrowotneeo

653

2lt0 Dotacje celowe otz)'nane z bud2etu panstwa na
zadaiabiezqce z zakresu administracji rz4dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
DOwlat

651

853 Pozostale zadania w zakresie politvki sDolecznei 13 04
85321 Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnoici o4
2 1 1 0 Dotacje celow€ otfz)'rnane z budzetu paflstlva na

zadaniabie2qce z z*resu administracji z{dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
DOwlat

13 04

Razem: 14 056 13 04
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Wydatki Powiatu Rawskiego - zwiQkszenia i zmniejszenia
Plan finansowy

Starostwo

Prace geodezyj no-urzedzeniowe na potrzeby
rolnictwa - zada.nia

Pomoc spoleczna

Pozostale zadania w zakresie polityki

Zespoly do spraw ozekania
o niepelnospraranoSci

85321

I)om Dziecka w Rawie

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne or^z
Swiadczenia dla os6b nieobjetych
obowi4zkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- zad iaflqdowe

zef Matys , t h



Wydatki Powiatu Rawskiego - zwiQkszenia i zmniejszenia
Plan finansowY

nr3

Dz. Roz. $ TreSd Kwot4
zmnieiszenia

Kwot
zwieksznla

Starostwo
700 Gospodarka m ieszkaniowa 5 827 5 821

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciamr
- zadaria rzqdowe

s 827 5 82'7

4300 Zakup uslxg pozostalych 2 162

4390 Zakup usfug obej muj acych wykonanie
eksDertYz, analiz i opinii

3 665

4590 Kary i odszkodowani a \,1yplacarre na rzegz
os6b fizvcznych

4'736

4610 Koszty postgpowania s4dowego
i prokwatorskiego

I 091

Razem: s 821 827
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Obja5nienia

do Uchwaly Zarz{du Powiatu Rawskiego nt 43812014

z d'Iir2l Pai.dzier lk 2014 roku

Zgodnie z ustawa o frnaruach publicznych Zuz4A jest uprawniony do opracowania

plan6w finansowych, poniewaz budzet Uchwal4 Zan4du Powiatu Rawsktego 43712014 znstal

znieniony. Ponadto dokonuje siQ zmian w planie wydatk6w w Starostwie'

Ma.tysta


