
UCHWAŁA NR ...
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia . ...4Q.Mod&..£QJS.r,
w sprawie korekty sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 
oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 
1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) w związku z § 24 ust. 3 załącznika nr 39 
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119, z 2015 r. poz. 459) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. W sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2014 rok, przyjętym 
uchwałą Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 48/2015 z 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2014 rok oraz informacji o stanie 
mienia Powiatu Łowickiego, wprowadza się następujące zmiany wynikające z korekty 
sprawozdania Rb-27S -  sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za 2014 rok i korekty sprawozdania Rb-NDS -  sprawozdania o 
nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok:
1) kwotę wykonanych dochodów ogółem w wysokości 70.109.173,45 zł zwiększa się 

o kwotę 254,35 zł, tj. do kwoty 70.109.427,80 zł,
2) kwotę wykonanych dochodów bieżących w wysokości 66.234.241,94 zł zwiększa się 

o kwotę 254,35 zł, tj. do kwoty 66.234.496,29 zł,
3) kwotę wykonanych dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem w wysokości 11.842.001,52 zł zwiększa się o kwotę 254,35 zł, 
tj. do kwoty 11.842.255,87 zł,

4) kwotę wykonanych dochodów w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 11.699.475,77 zł zwiększa się 
o kwotę 254,35 zł, tj. do kwoty 11.699.730,12 zł,

5) kwotę wykonanych dochodów w § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 
w wysokości 391.624,77 zł zwiększa się o kwotę 254,35 zł, tj. do kwoty 391.879,12 zł,

6) kwotę osiągniętej nadwyżki w wysokości 3.426.336,50 zł zwiększa się o kwotę 254,35 zł, tj. 
do kwoty 3.426.590,85 zł.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu w Skierniewicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


