
Uchwała nr  XXXIII/173/2009  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia  30 lipca 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, Nr 72 poz.619) Rada Powiatu Rawskiego uchwala  co 
następuje: 

  
§ 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę 500 000 zł i zwiększa się dochody 

budŜetowe o kwotę 13 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę 13 640 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2.    
 
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 

§ 4. Deficyt budŜetu powiatu w wysokości 8 586 993 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z: 
1) nadwyŜki budŜetu z lat ubiegłych 3 330 256 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 12 108 877 zł, rozchody w wysokości      

3 521 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budŜetowej dotyczącym zadań 

inwestycyjnych roku 2009 zgodnie  z załącznikiem nr 5. 
 
  

 § 6. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone 
w załączniku nr 4 do uchwały budŜetowej  zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 
§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4A do uchwały budŜetowej                                  

dotyczącym wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 
 
§  8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§  9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego  
                            (-) Teresa Pietrzak  



 

 
 
 



Objaśnienia 
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego  

nr   XXXXIII/173/2009 z dnia  30 lipca 2009 r. 
 
 

ZMIANY  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD śETOWYCH 
  
Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę 500 000 zł, zwiększa się dochody budŜetowe 
o kwotę 13 640 zł. 
 
500 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, 
zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaŜy składników majątkowych. 
 
3 780 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki 
bieŜące Szkoły. 
9 860 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące 
Szkoły. 
 
Dział 600 – transport i łączność. 
Zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 8 000 zł, środki zwiększą wydatki majątkowe. 
 
Zwiększa się wydatki bieŜące, zakup usług remontowych , remont dróg z przeznaczeniem na 
remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. Woj. Łódzkiego (Mogielnica) od km 0+190 
do km 4+500. 
 
Dział 750 – administracja publiczna. 
Zwiększenie wydatków ogółem 470 000, wydatki bieŜące rozdział 75075 o kwotę 80 000 zł,
majątkowe rozdział 75020 o kwotę 390 000 zł. 
 
Dział 801 – oświata i wychowanie. 
Zwiększenie wydatków ogółem 42 000 zł, w tym: 
42 000 zł, zwiększenie wydatków majątkowych w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza. 
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000 zł, są to oszczędności poprzetargowe. 
 
Dział 926 -  kultura fizyczna i sport.  
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 640 000zł, są to oszczędności poprzetargowe. 
 
 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE 
 
Poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup gruntów. 
Poz. 5 – 390 000 zł, wprowadza się inwestycję pn. „Remont elewacji budynku Starostwa”. 

 


