
UCHWAŁA NR V/28/2007 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, art. 173, art. 
184 ust. 1 i ust. 2, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 
r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170. poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, 
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości 
44.358.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 
4.306.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 
18.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 
w wysokości 1.709.543 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

4) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
97.358 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody budżetu Powiatu Łowickiego według źródeł powstawania określa 

załącznik nr 6.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości 
44.211.823 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 42.435.825 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.712.676 zł.
b) dotacje w wysokości 2.341.734 zł,
c) wydatki na obsługę długu Powiatu Łowickiego w wysokości 174.511 zł.
d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą 

umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Łowicki 
w wysokości 640.540 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.775.998 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki inwestycyjne w wysokości 370.298 zł.
b) wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 165.700 zł.



2. Kwota wydatków wymieniona w ust. 1 zawiera:
1) wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat w wysokości 4.306.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 8;

2) wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
w wysokości 18.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9;

3) wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych powiatu w wysokości 1.709.543 zł zgodnie z załącznikiem nr 10;

4) wydatki finansowane z dotacji na realizację zadań wspólnych realizowanych 
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
w wysokości 97.358 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 725.000 zł zgodnie
z załącznikiem nr 21.

§ 4. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez Powiat 
Łowicki w 2007 roku na kwotę 400.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu 
Powiatu Łowickiego w kwocie 146.485 zł.

2. Nadwyżka budżetowa w wysokości 146.485 zł zostanie przeznaczona na spłatę 
rat kredytów.

§ 6. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości 2.039.194 zł 
i rozchody budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości 2.185.679 zł zgodnie
z załącznikiem nr 13.

§ 7. Spłaty rat kredytów przypadających na rok 2007 w wysokości 2.185.679 zł 
zostaną sfinansowane nadwyżką w wysokości 146.485 zł i przychodami 
pochodzącymi z kredytów w wysokości 2.039.194 zł.

§ 8. Wysokość długu Powiatu Łowickiego w roku 2007 i w latach następnych 
określa załącznik nr 14.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w dziale 758 -  Różne rozliczenia w wysokości 
400.000 zł oraz rezerwy celowe w działach:
1) 600 -  Transport i łączność w wysokości 1.130.000 zł z przeznaczeniem na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne;
2) 700 -  Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne;
3) 801 -  Oświata i wychowanie w wysokości 687.929 zł z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące:
4) 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 111.210 zł z przeznaczeniem 

na wydatki bieżące.
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§ 17. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Łowickiego do przedstawienia Radzie 
Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi 
Zamiejscowemu w Skierniewicach:
1) w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Łowickiego za pierwsze półrocze 2007 r. w szczegółowości nie mniejszej 
niż w uchwale budżetowej;

2) w terminie do dnia 20 marca 2008 r. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Łowickiego za 2007 rok w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 
budżetowej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu.

PRZI
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Załącznik N r 1 
do Uchwały Nr W 28/2007 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2007 r. 
w sprawie uchw alenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok

Dochody budżetu Powiatu Łowickiego

Dział Rozdział § Nazw a Plan
na

2007 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo 45 000

01005 Prace geodezyjno-urządzeniow e na potrzeby rolnictwa 45 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

45 000

020 Leśnictwo 158 289
02001 Gospodarka leśna 158 289

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

158 289

600 Transport i łączność 23 900
60014 Drogi publiczne powiatowe 23 900

0690 Wpływy z różnych opłat 15 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze

8 900

700 Gospodarka m ieszkaniowa 660 461
70005 Gospodarka gruntam i i nieruchom ościam i 660 461

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze

330 000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

13 683

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

116 778

710 Działalność usługowa 283 420
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycjne) 60 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

60 000

71015 Nadzór budowlany 223 420
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2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

219 920

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 500

Zakup komputera 3 500

750 Adm inistracja publiczna 1 590 077
75011 Urzędy w o jewódzkie 183 077

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

183 077

Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu 
administracji rządowej

182 932

Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 145

75020 Starostwa powiatowe 1 376 000
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 370 000
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000

75045 K omisje poborowe 31 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

13 000

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej

18 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 831 600
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 819 600

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 804 600

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

15 000

Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz 
kwatermistrzowskiego

15 000

75414 O brona cywilna 12 000
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12 000

Utworzenie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego 12 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizy cznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

7 430 358

75622 Udziały powiatów w  podatkach stanowiących dochód  
budżetu państwa

7 430 358

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 350 358
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 80 000



758 Różne rozliczenia 26 698 693
75801 Część oświatow a subwencji ogólnej dla jednostek  

samorządu terytorialnego
22 262 790

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 262 790

75803 Część w yrów nawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 820 886
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 820 886

75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000
0920 Pozostałe odsetki 40 000

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 575 017
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 575 017

801 Oświata i w ychow anie 217 691
80120 Licea ogólnokształcące 23 424

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze

10 884

I LO w Łowiczu 6 045
ZSL w Zdunach 4 839

0830 Wpływy z usług 12 540
ZSL w Zdunach 12 540

80130 Szkoły zawodowe 194 267
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze

75 450

ZSP Nr 1 3 050
ZSP Nr 2 RCKU 53 400
ZSP Nr 4 15 000
ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 4 000

0830 Wpływy z usług 118 817
ZSP Nr 3 3 500
ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 115317

851 Ochrona zdrowia 868 100
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem  ubezpieczenia zdrowotnego
868 100

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

868 100

Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium 
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu

868 100

852 Pom oc społeczna 2 561 391
85202 Domy pom ocy społecznej 2 464 033
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0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze

3 826

0830 Wpływy z usług 750 664
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu
1 709 543

85204 Rodziny zastępcze 97 358
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

97 358

853 Pozostałe zadania w  zakresie polityki społecznej 234 200
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 68 400

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

68 400

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

25 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000

85333 Powiatowe urzędy pracy 140 800
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 

przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy

140 800

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 755 128
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w  tym poradnie 

specjalistyczne
7 200

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze

7 200

85415 Pom oc materialna dla uczniów 725 000
2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 

terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów)

493 363

2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów)

231 637

85421 M łodzieżowe ośrodki socjoterapii 22 928
0830 Wpływy z usług 22 928

MOS w Kiernozi 22 928
Razem 44 358 308
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