
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
UCHWAŁA NR „ S lS O d S  
SĄDU POWIATU ŁOWICKI

zdn ia^ .M M S & 2019  r.

zmieniająca Uchwałę 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 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwala się, co

§ 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. oraz 
Nr 61/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 ,^Dochody 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;

3) załącznik nr 3 ,JDochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku przez powiat\ w związku 
z realizacją zadań zlecanych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

następuje:

WICESTAROSTA ŁOWICKI





Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Łowickiego

z d n i a m i 19 r.

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

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

D zia ł R o zd z ia ł P a ra g r a f Treść W artość

700 G osp o d a rk a  m ieszk an iow a 77 140,00
70005 G ospodarka gruntam i i nieruchomościami 77 140,00

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

77 140,00

710 D zia ła ln o ść  u słu gow a 555 286,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 150 000,00

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

150 000,00

71015 N adzór budowlany 405 286,00
2110 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat

405 286,00

750 A d m in is tra c ja  p u b liczn a 164 665,00
75011 Urzędy w ojewódzkie 147 665,00

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

147 665,00

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 ustawami 
realizowane przez powiat

17 000,00

754 B ezp ieczeń stw o  p u b liczn e  i ochrona p rzec iw p ożarow a 5 045 742,00
75411 Kom endy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 029 742,00

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

5 029 742,00

75414 Obrona cywilna 16 000,00
2310 Dotacje celowe otrzym ane z  budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat

16 000,00

755 W y m ia r  sp ra w ied liw o śc i 198 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00

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

198 000,00

851 O ch ron a zd row ia , 1 171 700,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz św iadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem  ubezpieczenia zdrowotnego
1 171 700,00

2110 Dotacje celowe otrzym ane z  budżetu państw a na zadania bieżące z 
zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez pow iat

3 171 700,00

852 !*omoc sp o łeczn a 8 460,00
85205 Jadania w  zakresie przeciw działania przem ocy w rodzinie 8 460,00

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

8 460,00

853 ^ z o s ta łe  zad an ia  w  zak resie  p o lity k i sp o łeczn ej 120 618,75
85321 Jespoły do spraw  orzekania o niepełnospraw ności 314 618,75



2110 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw am i 
realizowane przez powiat

114 618,75

85334 Pomoc dla repatriantów 6 000,00
2110 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw am i 
realizowane przez powiat

6 000,00

855 R odzina 352 008,00
85504 W spieranie rodziny 15 122,00

2110 Dotacje celowe, o trzym ane z  budżetu państwa na zadania b ieżące z 
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i 
realizowane przez pow iat

15 122,00

85508 Rodziny zastępcze 336 886,00
2160 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z  realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku 
do zryczałtowanej kwoty stanowiących 
pomoc państwa w  w ychowyw aniu dzieci

336 886,00

R azem : 7 693 619,75



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia.4^. 19 r.

lł\SO.A5

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

D ział R ozdział P a ra g ra f Treść W artość

700 G ospodarka mieszkaniowa 77 140,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 140,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 604,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 643,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

N iepełnosprawnych
93,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 000,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00

710 Działalność usługowa 555 286,00
71032 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 150 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00
71015 Nadzór budowlany 405 286,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 400,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 184 019,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 970,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
3 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 223,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe
22 896,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

7S0 A dm inistracja publiczna 164 665,00
75011 Urzędy wojewódzkie 147 665,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 003,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 690,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 741,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
3 031,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 17 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371,33
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 778,67
4210 Zakup materiałów j wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00
4360 Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00

754 lezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 045 742,00



75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 029 742,00
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 

funkcjonariuszom
195 900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 400,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 47 760,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 640,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 582 061,00
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do 

wynagrodzeń
83 937,00

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

285 100,00

4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i 
funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

87 316,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

N iepełnosprawnych
2 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz 

pozostałe nleżności
352 228,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 363,00
4260 Zakup energii 53 000,00
4270 Zakup usług remontowych 16 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00
4480 Podatek od nieruchomości 20 137,00

75414 Obrona cywilna 16 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00

755 W ym iar sprawiedliwości 198 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

126 060,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 750,12
4300 Zakup usług pozostałych 61 860,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 329,88

851 Ochrona zdrowia 1 171 700,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1171 700,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 171 700,00
852 Pomoc społeczna 8 460,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 155,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 960,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120 618,75
8532! Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 114 618,75

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87393,75
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 883,43
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 963,57
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
378,00

85334 somoc dla repatriantów 6 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00

855 Rodzina 352 008,00
85504 Wspieranie rodziny 15 122,00

3110 Świadczenia społeczne 14 453,00
4030 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

N iepełnosprawnych
24,00

85508 Rodziny zastępcze 336 886,00
3110 Świadczenia społeczne 333 495,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 830,00
4130 Składki na ubezpieczenia społeczne 488,00



4320 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych

73,00

Razem: 7 693 619,75





Załącznik Nr 3 do uchwały N r .

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia5^.!ftf^£0*2019 r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku przez powiat, 
w związku z realizacją zadań zlecanych

D ział R ozdział P a ra g ra f N azw a W artość

700 G o sp o d ark a  m ieszkaniow a 1 174 200,00
70005 G o sp o d ark a  g ru n tam i i n ieruchom ościam i 1 174 200,00

0470 W pływy z  opłat za  trwały zarząd, użytkowanie i służebności 12 000,00
0550 W pływy z opłat z tytułu użytkow ania w ieczystego 

nieruchomości
667 500,00

0750 W pływy z najmu i dzierżawy składników m ajątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek  samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych um ów o podobnym charakterze

7 500,00

0760 W pływy z tytułu przekształcenia praw a użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom  fizycznym  w prawo 
własności

163 500,00

0770 W płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkow ania w ieczystego nieruchomości

323 700,00

853 Pozosta łe  z ad an ia  w  zakresie  po lityk i społecznej 2 200,00
85321 Z espoły do sp ra w  o rzekan ia  o n iepełnospraw ności 2 200,00

0690 W pływy z różnych opłat 2 200,00
R azem 1 176 400,00




