
UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia .w?Q. .. 2019 r.

zmieniająca Uchwalę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U, z 2019 r. 
poz. 511 i 1815) oraz art. 249 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
na 2019 rok, zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., 
Nr 61/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Nr 87/2019 z dnia 27 marca 2019 r., Nr 114/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., 
Nr 139/2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 168/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 202/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., 
Nr 239/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz Nr 274/2019 z dnia 25 września 2019 r. wprowadza się następujące 
zmiany:

1) załącznik nr 1 pochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 „Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia. . U^. ki ł r . ..... 2019 r.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział R ozdział P aragraf Treść W artość

700 Gospodarka m ieszkaniow a 251 102,00
70005 G ospodarka gruntam i i nieruchom ościam i 251 102,00

2110 D otacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

251 102,00

710 D ziałalność usługowa 722 915,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 300 000,00

2110 D otacje celowe otrzym ane z  budżetu państw a na zadania bieżące z  
zakresu adm inistracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

300 000,00

71015 N adzór budowlany 422 915,00
2110 D otacje celowe otrzym ane z  budżetu państw a na zadania bieżące z 

zakresu adm inistracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

422 915,00

750 A dm inistracja publiczna 172 384,00
75011 Urzędy wojewódzkie 155 384,00

2110 D otacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

155 384,00

75045 K w alifikacja wojskowa 17 000,00
2110 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

17 000,00

752 Obrona narodowa 33 808,00
75295 Pozostała działalność 33 808,00

2110 D otacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

33 808,00

754 B ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500 610,00
75411 K om endy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 484 610,00

2110 D otacje celowe otrzym ane z  budżetu państw a na zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

5 484 610,00

75414 Obrona cywilna 16 000,00
2110 D otacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania bieżące z 

zakresu adm inistracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez powiat

16 000,00

755 W ym iar sprawiedliwości 198 000,00
75515 N ieodpłatna pomoc praw na 198 000,00

2110 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

198 000,00

801 O świata i wychowanie 16 885,00
80153 Zapewnienie uczniom  praw a do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

m ateriałów  edukacyjnych lub m ateriałów  ćw iczeniowych
16 885,00

2110 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez powiat

16 885,00

851 O chrona zdrowia 1 626 686,00
85141 Ratow nictwo m edyczne 550 000,00

6410 D otacje celowe otrzym ane z  budżetu państw a na inw estycje i zakupy 550 000,00



inw estycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawam i realizow ane przez pow iat

85156 Składki n a  ubezpieczenie zdrowotne oraz św iadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem  ubezpieczenia zdrowotnego

1 076 686,00

2110 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państwa n a  zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez powiat

1 076 686,00

852 Pom oc spo łeczna 8 460,00
85205 Zadania w  zakresie przeciwdziałania przem ocy w  rodzinie 8 460,00

2110 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państwa n a  zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

8 460,00

853 Pozosta łe  z ad an ia  w  zak resie  po lityk i społecznej 289 660,50
85321 Zespoły do spraw  orzekania o niepełnosprawności 172 841,50

2110 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państwa n a  zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

172 841,50

85334 Pomoc dla repatriantów 101 969,00
2110 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

101 969,00

85395 Pozostała działalność 14 850,00
2110 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państwa n a  zadania bieżące z 

zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez pow iat

14 850,00

855 R odzina 453 865,00
85504 W spieranie rodziny 27 900,00

2110 Dotacje celowe otrzym ane z  budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizow ane przez powiat

27 900,00

85508 Rodziny zastępcze 425 965,00
2160 Dotacje celowe otrzym ane z  budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu adm inistracji rządowej zlecone powiatom , związane z realizacją 
dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtow anej kwoty oraz 
dodatku w  w ysokości św iadczenia w ychowawczego stanowiących pomoc 
państwa w  w ychowywaniu dzieci

425 965,00

R azem : 9 274 375,50



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... 

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dn ia .Ife ,(^^^^^S > ^> > ..... 2019 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

D ział R o zd zia ł P a ra g r a f Treść W arto ść

700 G o sp o d a rk a  m ieszkaniow a 251 102,00
70005 G ospodarka gruntam i i nieruchom ościam i 251 102,00

4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 148 440,00
4040 D odatkowe w ynagrodzenie roczne 3 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 643,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz W sparcia Osób 

N iepełnospraw nych
93,00

4210 Zakup m ateriałów  i w yposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00
4390 Zakup usług obejm ujących w ykonanie ekspertyz, analiz i opinii 46 300,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00
4590 K ary i odszkodow ania w p ła c a n e  na rzecz osób fizycznych 4 326,00
4610 K oszty postępow ania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00

710 D ziała lność usługow a 722 915,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 300 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00
71015 N adzór budowlany 422 915,00

3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 92 400,00
4020 W ynagrodzenia osobowe członków  korpusu służby cywilnej 189 789,00
4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne 18 220,00
4110 Składki na  ubezpieczenia społeczne 54 570,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz W sparcia Osób 

N iepełnospraw nych
3 259,00

4170 W ynagrodzenia bezosobowe 300,00
4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 9 970,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 990,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 290,00
4360 O płaty z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 1 750,00
4400 O płaty za adm inistrow anie i czynsze za budynki, lokale i pom ieszczenia 

garażowe
17 896,00

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 243,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz św iadczeń socjalnych 5 928,00
4550 Szkolenia członków  korpusu służby cywilnej 0,00
4610 K oszty postępow ania sądowego i prokuratorskiego 8 810,00
4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 0,00

750 A d m in is trac ja  p u b liczn a 172 384,00
75011 U rzędy wojewódzkie 155 384,00

4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 119 003,00
4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne 9 690,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 460,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz W sparcia Osób 

Niepełnosprawnych
3 031,00

4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 200,00
75045 K w alifikacja w ojskow a 17 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371,33
4170 W ynagrodzenia bezosobow e 9 778,67
4210 Z akup m ateriałów  i w yposażenia 1 000,00



4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00
4360 O płaty z  tytu łu  zakupu usług telekom unikacyjnych 50,00

752 Obrona narodowa 33 808,00
75295 Pozostała działalność 33 808,00

4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 33 808,00
754 B ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500 610,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 484 610,00
3070 W ydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom  i 

funkcjonariuszom
195 900,00

4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 35 490,00
4020 W ynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 53 460,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 020,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 806 262,00
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane 

do wynagrodzeń
140 672,00

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 
roczne dla funkcjonariuszy

285 100,00

4080 U posażenia i św iadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 
żołnierzom  i funkcjonariuszom  zwolnionym  ze służby

159 460,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 140,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz W sparcia Osób 

Niepełnosprawnych
2 390,00

4170 W ynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 

oraz pozostałe n łeżnośd
397 081,00

4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 181 633,00
4260 Zakup energii 68 841,00
4270 Zakup usług rem ontowych 4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 14 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00
4360 O płaty z tytu łu  zakupu usług telekom unikacyjnych 13 065,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz św iadczeń socjalnych 2 459,00
4480 Podatek od nieruchom ości 20 137,00

75414 Obrona cyw ilna 16 000,00
4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 16 000,00

755 W ym iar sprawiedliwości 198 000,00
75515 N ieodpłatna pomoc praw na 198 000,00

2360 D otacje celowe z budżetu jednostk i sam orządu terytorialnego, udzielone 
w  trybie art. 221 ustawy, na finansow anie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom  prow adzącym  działalność pożytku 
publicznego

126 060,00

4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 8 750,12
4300 Zakup usług pozostałych 61 860,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 1 329,88

801 Oświata i wychowanie 16 885,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

m ateriałów  edukacyjnych łub m ateriałów  ćwiczeniowych
16 885,00

4240 Zakup środków  dydaktycznych i książek 16 885,00
851 Ochrona zdrowia 1 626 686,00

85141 Ratownictwo medyczne 550 000,00
6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 550 000,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz św iadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 076 686,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 076 686,00
852 Pom oc społeczna 8 460,00

85205 Zadania w  zakresie przeciwdziałania przem ocy w rodzinie 8 460,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00
4170 W ynagrodzenia bezosobowe 7 155,00
4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 960,00

853 Pozostałe zadania w  zakresie polityki społecznej 289 660,50
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 172 841,50

4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 134 367,75



4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne 12 883,43
4110 Składki na  ubezpieczenia społeczne 21 963,57
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz W sparcia Osób 

N iepełnospraw nych
2 482,00

4210 Zakup m ateriałów  i w yposażenia 1 144,75
85334 Pomoc dla repatriantów 101 969,00

3110 Świadczenia społeczne 40 204,00
4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 28 600,00
4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 33 165,00

85395 Pozostała działalność 14 850,00
3110 Św iadczenia społeczne 14 850,00

855 Rodzina 453 865,00
85504 W spieranie rodziny 27 900,00

3110 Świadczenia społeczne 27 000,00
4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104,00
4120 Składki n a  Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz W sparcia Osób 

N iepełnospraw nych
24,00

4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 172,00
85508 Rodziny zastępcze 425 965,00

3110 Św iadczenia społeczne 421 675,00
4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 3 580,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 618,00
4120 Składki na  Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz W sparcia Osób 

N iepełnospraw nych
92,00

Razem: 9 274 375,50




