UCHWAŁA Nr XVI/101/2004
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 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. 1688, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i ust. 2, art. 112, art. 116, art.
124 ust. 1 i ust. 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i ust. 4, art. 135, art. 136 ust. 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189,
poz. 1851, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 19, poz.
177) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Łowickiego w formie uchwały budżetowej na
rok 2004.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości
38.167.443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z czego kwotę
w wysokości 1.587.379 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek
przypadających na 2004 rok.
2. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łowickiego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami
w wysokości 4.113.091 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości
39.353.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami
w wysokości 4.113.091 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Źródłem pokrycia wydatków budżetowych są dochody w kwocie 36.580.064 zł
oraz kredyt długoterminowy w wysokości 2.773.180 zł.
§ 4. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez Powiat
Łowicki w 2004 roku na kwotę 383.970 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 5. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Łowickiego
stanowi deficyt w wysokości 1.185.801 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 2.773.180 zł i rozchody
budżetu powiatu na kwotę 1.587.379 zł.

§ 6. Wysokość długu powiatu w 2004 roku i w latach następnych określa
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości
182.000 zł oraz rezerwy celowe w działach:
1) 801 – Oświata i wychowanie
– 170.000 zł;
2) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000 zł.
§ 8. Określa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:
1) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2004 stanowi załącznik nr 7 do
niniejszej uchwały;
2) wykaz inwestycji drogowych z podziałem kwot stanowi załącznik nr 7a do
niniejszej uchwały,
3) wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik nr 7b do
niniejszej uchwały.
§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków:
1) gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
2) środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11. Ustala się dotacje z budżetu powiatu w wysokości 1.249.850 zł zgodnie
z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały, w tym:
1) 124.080 zł – dotacja na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień;
2) 383.845 zł – dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych;
3) 636.645 zł – dotacje dla instytucji kultury;
4) 20.400 zł – dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych;
5) 84.880 zł – pozostałe dotacje podmiotowe.
§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych
przewidzianych do zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu Łowickiego na kwotę
2.400.000 zł.
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 128 ust 1.
ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami;
2) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż
bank wykonujący obsługę bankową budżetu powiatu;
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu powiatu;
5) zaciągania zobowiązań majątkowych do wysokości 5.000.000 zł.
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§ 14. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Łowickiego do przedłożenia Radzie
Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi
Zamiejscowemu w Skierniewicach w formie pisemnej:
1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. w terminie do dnia
31 sierpnia 2004 r. w szczegółowości nie mniejszej niż w niniejszej uchwale;
2) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w terminie do dnia 31 marca 2005 r.
w szczegółowości nie mniejszej niż w niniejszej uchwale.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łowiczu.
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