
Uchwała nr XXXI/166/2009   
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia  9 czerwca 2009 r. 
 

w sprawie zmian budŜetu roku 2009 
 

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) oraz  art.165 ust.1, 
art.166 ust  1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku  o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr  249 poz. 2104, Nr 169 
poz.1420  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 oraz 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) Rada Powiatu 
Rawskiego uchwala  co następuje: 

   
§ 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę 2 000 000 zł i zwiększa się 

dochody budŜetowe o kwotę  2 332 611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
 
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę 1 164 000 zł i zwiększa się 

wydatki budŜetowe o kwotę  2 796 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.    
 
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budŜetowej 

dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie  z załącznikiem nr 3. 
 

§ 4. Deficyt budŜetu powiatu w wysokości 7 738 993 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z: 
1) nadwyŜki budŜetu z lat ubiegłych 2 482 256 zł, 
2) spłaty poŜyczek udzielonych w kwocie 2 878 621 zł, 
3) z zaciągniętych kredytów i poŜyczek w wysokości 2 378 116 zł 
2. Przychody budŜetu w wysokości 11 260 877 zł, rozchody w wysokości      

3 521 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§  6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 
 
 



       Przewodnicząca Rady Powiatu  
        (-) Teresa Pietrzak  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia 
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego  

 nr XXXI/166/2009 z dnia  9 czerwca 2009 r. 
 
 
 

ZMIANY  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD śETOWYCH 
  
Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę 2 000 000 zł, zwiększa się dochody budŜetowe             
o kwotę 2 332 611 zł. 
2 000 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, 
zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaŜy składników majątkowych. 
1 434 027 zł, dział 600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, zgodnie 
z umową nr Z/2.10/I/1.1.1/61/05/u/385/08 z dnia 31.12.2008 roku w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dokonano zwrotu środków za inwestycję 
zrealizowaną w 2005 roku pn.”Budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej”. 
732 zł, dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami                          
i nieruchomościami, jest to zwrot dokonany przez kupujących za wykonanie operatu 
szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, środki zostaną zwrócone do 
ŁUW. 
31 346 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80130 szkoły zawodowe, zwiększa się 
dochody zgodnie z umową nr 19/EE/D/2009 z dnia 27.04.2009 z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, środki zostaną przeznaczone  na 
dofinansowanie zadania ”Edukacja ekologiczna uczniów ZS-CEZiU im. M. Kopernika                   
w Rawie Mazowieckiej połączona z monitoringiem środowiska 2009”. 
172 zł, dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, powiatowe urzędy pracy, 
zwiększenie dochodów zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.02-10019/08-00  z dnia 
16.06.2008 roku, środki zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki bieŜące. 
333 334 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, zwiększa się 
dochody o  dotację celową z budŜetu województwa łódzkiego, środki zostaną przeznaczone na 
realizację zadania „Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012”. 
333 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, zwiększa się 
dochody o  dotację celową z budŜetu państwa, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania 
„Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. 
200 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, zwiększa się 
dochody o  dotację celową z budŜetu państwa, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania 
pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
346 420 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zwiększenie planu 
wydatków, środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2008 rok 
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
2 700 zł, dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną 
przeznaczone na leczenie chorej wychowanki (środki pochodzą z darowizny z 2008 roku i nie 
zostały wykorzystane). 
64 000 zł, dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział internaty i bursy szkolne, 
zwiększa się o kwotę 64 000 plan wydatków majątkowych na inwestycję „Termomodernizacja 
ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”. 



96 497 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność, zwiększenie 
wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, Program „Leonardo da Vinci”. 
120 000 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zmniejsza się plan 
wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł, SP ZOZ nie uzyskał dofinansowania ze środków 
UE. 
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budŜetowej inwestycji z działu 801 oświata                    
i wychowanie do działu 92601 obiekty sportowe. 
 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE 
 
Poz. 13 – 200 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej”. 
Poz. 14 –  966 000 zł , zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.: Budowa zespołu boisk 
przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Poz. 15 – 120 000 zł, zmniejsza się nakłady o kwotę 120 000 zł, na zakup 2 ambulansów,     SP 
ZOZ nie uzyskał dofinansowania ze środków UE. 
Poz. 18 – 64 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. „Termomodernizacja ZS 
CEZiU Rawa Mazowiecka”. 
 
PRZYCHODY I ROZCHODU BUD śETU 
 
Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 1 300 256 zł, środki pochodzą z nadwyŜki 
budŜetowej 2008 roku. 

 
 


