
UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia^m -SS& K  2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami na 2018 rok

Na podstawie art 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868 oraz z2018r. poz. 130) oraz art. 249 ust. 1 piet 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr 696/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 r., wprowadza 
się następujące zmiany:

1) załącznik nr \ ,Jdochody 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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CZŁONEK ZARZĄDU

(





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dma!)^^^^ę& .2018 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 Kwota

700 G ospodarka m ieszkaniow a 84 276,00
70005 G ospodarka g runtam i i nieruchom ościam i 84 276,00

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

84 276,00

710 D ziałalność usługowa 487 803,00
71012 Zadania z  zakresu geodezji i kartografii 100 000,00

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

100 000,00

71015 N adzór budowlany 387 803,00
2310 D otacje celow e otrzym ane z  budżetu państw a na  zadania b ieżące z  zakresu 

adm inistracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw am i realizow ane 
przez pow iat

387 803,00

750 A dm inistracja publiczna 156 454,00
75011 U rzędy w ojew ódzkie 139 954,00

2110 D otacje celow e otrzym ane z  budżetu państw a na  zadania b ieżące z  zakresu 
adm inistracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw am i realizow ane 
przez pow iat

139 954,00

75045 K w alifikacja w ojskow a 16 500,00
2110 D otacje celowe otrzym ane z  budżetu państw a na  zadania b ieżące z  zakresu 

adm inistracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw am i realizow ane 
przez pow iat

16 500,00

752 Obrona narodowa 4 000,00
75212 Pozostałe w ydatki obronne 4 000,00

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

4 000,00

754 Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 747 623,00
75411 K om endy pow iatow e Państwowej Straży Pożarnej 4 731 623,00

2110 D otacje celowe otrzym ane z budżetu państw a n a  zadania b ieżące z zakresu 
adm inistracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw am i realizow ane 
przez pow iat

4 731 623,00

75414 O brona cyw ilna 16 000,00
2110 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu 

adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw am i realizow ane 
przez pow iat

16 000,00

755 W ym iar spraw iedliw ości 187 812,00
75515 N ieodpłatna pom oc praw na 187812,00

2110 D otacje celow e otrzym ane z  budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu 
adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw am i realizow ane 
przez pow iat

187 812,00

851 O chrona zdrowia 1 410 700,00
85156 Składki na  ubezpieczenie zdrow otne oraz św iadczenia dla osób nie objętych 

obow iązkiem  ubezpieczenia zdrow otnego
1 410 700,00

2110 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na  zadania b ieżące z  zakresu 
adm inistracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw am i realizow ane 
przez pow iat

1 410 700,00



853 Pozostałe zad an ia  w  zak resie  po lityk i społecznej 102 620,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97 070,00

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

97 070,00

85334 Pomoc dla repatriantów 5 550,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa n a  zadania bieżące z zakresu 

adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i realizowane 
przez powiat

5 550,00

855 R odzina 377 009,00
85508 Rodziny zastępcze 377 009,00

2160 Dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa n a  zadania bieżące z zakresu 
adm inistracji rządowej zlecone
powiatom , związane z  realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do 
zryczałtowanej kwoty stanowiących 
pom oc państwa w  wychowywaniu dzieci

377 009,00

R azem : 7 558 297,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dniaf^.TC\’Q0f.ilfó'2018 r.

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

D ział R ozdział P aragraf Treść K wota

700 G ospodarka m ieszkaniowa 84 276,00
70005 G ospodarka gruntam i i nieruchom ościam i 84 276,00

4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 34 035,05
4040 D odatkow e w ynagrodzenie roczne 6 428,01
4110 Składki n a  ubezpieczenia społeczne 6 071,60
4120 Składki n a  Fundusz Pracy 991,34
4300 Z akup usług pozostałych 7 750,00
4390 Zakup usług obejm ujących w ykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 000,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00
4610 K oszty postępow ania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 4 000,00

710 D ziałalność usługowa 487 803,00
71012 Zadania z  zakresu geodezji i kartografii 100 000,00

4300 Z akup usług pozostałych 100 000,00
71015 N adzór budowlany 387 803,00

3020 W ydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń 300,00
4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 100 035,00
4020 W ynagrodzenia osobow e członków  korpusu służby cywilnej 154 852,00
4040 D odatkow e w ynagrodzenie roczne 20 552,00
4110 Składki na  ubezpieczenia społeczne 50 516,00
4120 Składki na  Fundusz Pracy 3 800,00
4170 W ynagrodzenia bezosobowe 11 288,00
4210 Z akup m ateriałów  i wyposażenia 4 500,00
4280 Z akup usług zdrow otnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 936,00
4360 O płaty z  tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 2 000,00
4400 O płaty za  adm inistrow anie i czynsze za budynki, lokale i pom ieszczenia 

garażow e
22 896,00

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00
4440 O dpisy na zakładowy fundusz św iadczeń socjalnych 5 928,00
4610 K oszty postępow ania sądowego i prokuratorskiego 200,00

750 A dm inistracja publiczna 156 454,00
75011 U rzędy w ojew ódzkie 139 954,00

4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 107 910,36
4040 D odatkow e w ynagrodzenie roczne 8 868,91
4110 Składki na  ubezpieczenia społeczne 20 108,74
4120 Składki n a  Fundusz Pracy 2 865,99
4210 Zakup m ateriałów  i w yposażenia 200,00

75045 K w alifikacja w ojskow a 16 500,00
4110 Składki n a  ubezpieczenia społeczne 1 352,85
4170 W ynagrodzenia bezosobowe 9 497,15
4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00
4360 O płaty z  ty tu łu  zakupu usług telekom unikacyjnych 50,00

752 O brona narodowa 4 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00

4300 Z akup usług pozostałych 4 000,00



754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 747 623,00
75411 K om endy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 731 623,00

3070 W ydatki osobowe niezaHczone do uposażeń wypłacane żołnierzom  i 
funkcj onariuszom

187 800,00

4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 30 400,00
4020 W ynagrodzenia osobowe członków  korpusu służby cywilnej 47 760,00
4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne 6 650,00
4050 U posażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 358 400,00
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do 

wynagrodzeń
75 300,00

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

279 500,00

4080 U posażenia i św iadczenia pieniężne w ypłacane przez okres roku 
żołnierzom  i funkcjonariuszom  zw olnionym  ze służby

18 100,00

4110 Składki na  ubezpieczenia społeczne 15 400,00
4120 Składki na  Fundusz Pracy 2 100,00
4170 W ynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 

oraz pozostałe nleżności
371 513,00

4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 166 163,00
4260 Zakup energii 26 000,00
4270 Zakup usług rem ontowych 24 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00
4360 O płaty z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 11 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00
4440 Odpisy na  zakładowy fundusz św iadczeń socjalnych 2 400,00
4480 Podatek od nieruchomości 20 137,00

75414 O brona cywilna 16 000,00
4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 16 000,00

755 W ym iar sprawiedliwości 187 812,00
75515 N ieodpłatna pom oc praw na 187 812,00

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  prowadzącym  działalność pożytku 
publicznego

60 725,88

4210 Zakup m ateriałów  i wyposażenia 4 354,48
4300 Zakup usług pozostałych 122 251,76
4360 O płaty z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 479,88

851 Ochrona zdrowia 1 410 700,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrow otne oraz św iadczenia d la osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1 410 700,00

4130 Składki na  ubezpieczenie zdrow otne 1 410 700,00
853 Pozostałe zadania w  zakresie polityki społecznej 102 620,00

85321 Zespoły do spraw  orzekania o niepełnosprawności 97 070,00
4010 W ynagrodzenia osobowe pracow ników 86 309,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 993,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 546,01
4120 Składki na Fundusz Pracy 220,34

85334 Pom oc dla repatriantów 5 550,00
4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 5 550,00

855 R odzina 377 009,00
85508 Rodziny zastępcze 377 009,00

3110 Św iadczenia społeczne 373 239,00
4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 3 150,00
4110 Składki n a  ubezpieczenia społeczne 543,00
4120 Składki n a  Fundusz Pracy 77,00

Razem: 7 558 297,00
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