
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. 
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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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§ 10. Ustala się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 

1.775.998 zł zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie  

z załącznikiem nr 16. 

 

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie  

z załącznikiem nr 17. 

 

§ 13. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków: 

1) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

zgodnie z załącznikiem nr 18; 

2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie  

z załącznikiem nr 19. 

 

§ 14. Ustala się dotacje z budżetu powiatu w wysokości 2.341.734 zł zgodnie  

z załącznikiem nr 20, w tym:  

1) dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów w wysokości  

1.537.160 zł, 

2) dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów  

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 

804.574 zł. 

 

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  

do wysokości 3.539.194 zł, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu 

Łowickiego do wysokości 1.500.000 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.039.194 zł. 

 

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do: 

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa  

w roku 2008; 

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku  

budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego do wysokości 

1.500.000 zł; 

3) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach 

działów; 

4) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu  

do wysokości umożliwiającej realizację zadania, jednak nie więcej niż 20% 

planowanej kwoty; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach  

niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu powiatu. 

 



 4 

§ 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. 
 


