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UCHWAŁA NR ......y.h;.y..l.^^
ZARZĄDU POWŁ^TU ŁOWICKIEGO

i....&^....L.p..ca,

z dnia.

.. 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 354/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2020 r.
póz. 920) oraz art. 249 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.

póz. 869 i 1649 oraz 2020 r.póz. 284, 374, 568,695 i ł 175) uchwala się, co następuje:

§ l. W uchwale Nr 354/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu admmistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2020 rok, zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 400/2020 z dnia 3 O marca 2020 r.,
Nr 411/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.. Nr 428/2020 z dnia 27 maja 2020 r. oraz Nr 440/2020 z dnia 30 czerwca
2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

l) załącznik nr l pochody 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 l do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 „Wydatki na finansowanie zadań z zab-esu administracji rzqdowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawamf otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l do uchwały Nr
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Zarządu Powiatu Łowickiego

; dnia....^Ł)..U.O.CQ^...........2020 r.

z

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Dział l Rozdział | Paragraf
700

Treść

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005
2110

potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Wartość
103 880,00]
103 880,00|
103 880,00|

[realizowane przez powiat
710

Działalność usługowa
71012

/^,

Zadania z zakresu geodezji i kartografii
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

Izakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Nadzór budowlany

71015
2110

750
75011

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu adininistracji rządowej oraz inne zadama zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Administracja publiczna
^Jrzędy wojewódzkie

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

[zakresu admimstracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
75045

IKwalifikacja wojskowa
2110 [Dotacje celowe otaymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

660 223,001
212 199,001
212 199,00|

448 024,00|
448 024,00]

190 953,00|
173 453,00|
173 453,00|

17 500,00|
17 500,00|

jzakresu administracji rządowej oraz imię zadania zlecone ustawami
(realizowane przez powiat
Obrona narodowa

752
75295

DPozostała działalność

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

[zakresu administracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami

^-~\

33 900,00|
33 900,001
33 900,00|

[realizowane przez powiat
754

75411

75414

|Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
2110 IDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
|zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
[realizowane przez powiat
Obrona cywilna
2110 Dotage celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

5 919 898,00)
5 867 598,00|
5 867 598,00

16 000,00
16 000,00

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
75421

[Zarzgdzanie kryzysowe
2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

|zakresu adminisb-acji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

755

75515

Irealizowane przez powiat
[Wymiar sprawiedliwości
[Nieodpłatna pomoc prawna

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

36 300,00
36 300,00
198 000,00
198 000,00
198 000,00

|zakresu administracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

801

80153

|0świata i wychowanie

22 890,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
Ipodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

22 890,00

Ićwiczeniowych

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

22 890,00

[zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
|realizowane przez powiat

851

lOchrona zdrowia

85156

970 400,00

[Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
[objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2110 [Dotacje celowe otrzymane z budżetu paAstwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

970 400,00
970 400,00

realizowane przez powiat
852

|Pomoc społeczna

85205
2110

IZadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8 460,00
8 460,001

potacje celowe otrzymane z budżetu panshva na zadania bieżące z
jzakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

8 460,00

trealizowane przez powiat
853

85321

[Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
2110 potacje celowe otr2ymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

190 040,00|
129 125,001

129 125,00|

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

|realizowane przez powiat
|Pomoc dla repatriantów

85334

60 915,00)
60 915,00|

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
855

IRodzina

85504

404 738,001
19 419,00|

Wspieranie rodziny
2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

19 419,00|

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
[realizowane przez powiat
85508

2160

IRodziny zastępcze

385 319,00|

potacje celowe ofazymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
|zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją
[dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz
[dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc

385 319,001

Ipaństwa w wychowywaniu dzieci

Razem:!
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
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Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia...5lS...U-0&^............2020 r.
Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział l Rozdział | Paragraf
700

TreSi

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 podatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4210 [Zakup materiałów i wyposażenia
4300 [Zakup usług pozostałych

4390 |Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

^

4430 [Różne opłaty i składki

4610 [Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 [Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu shiżby cywihiej

710

|Dzialalność usługowa
71012

[Zadania z zakresu geodezji i kartografii
4300 [Zakup usług pozostałych

71015

INadzór budowlany

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4020 [Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 |SHadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
4210 [Zakup materiałów i wyposażenia
4280 t^akup ushig zdrowotnych

4300 [Zakup ushig pozostałych
4360 Opłaty z tytuhi zakupu usług telekomunikacyjnych
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

Wartość

103 880,00|
103 880,00|
56 348,351
6 334,26|
l 072,391
2 000,001
13 125,001
14 000,00|
5 000,001
2 000,001

4 000,00|
660 223,00|
212 199,00|
212 199,00|
448 024,00|
500,001
92 500,00|
215 083,00|
21 284,001
60 504,00|
3 265,00|
7 000,00|
500,00|
17 600,00
l 800,00

18 000,00

garażowe

/^~\^

4430 |Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjabiych
4550 Szkolenia członków korpusu shiżby cywilnej
4610 [Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu shiżby cywihiej
|Administraeja publiczna

750

75011

[Urzędy wojewódzkie

4010 [Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 podatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120

[Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

[Niepehiosprawnych
75045

4210 [Zakup materiałów i wyposażenia
[Kwalifikacja wojskowa

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4170 fWynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 [Zakup ushig pozostałych

4360 lokaty z tytułu zakupu ushig telekomunikacyjnych
752

lObrona narodowa

75295

DPozostala działalność

4210 [Zakup materiałów i wyposażenia

l 500,00
4 988,00
500,00

2 500,00
500,00
190 953,00
173 453,00

131 629,63
13 623,371
24 500,00
3 500,00
200,00

17 500,00
l 450,00
10 000,00
l 000,00
5 000,00

50,00
33 900,0(
33 900,0(
33 900,0(

's.

754
75411

3070

[BezpieczeAstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

fWydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i

Ifunkcjonariuszom
4010

fWynagrodzenia osobowe pracowników

4020 Wynagrodzema osobowe członków korpusu shiżby cywihiej
4040 podatkowe wynagrodzenie roczne
4050 fUposażenia żohiierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane
|do wyuagrodzeń
4070 podatkowe uposażenie roczne dla żołnieny zawodowych oraz nagrody

[roczne dla fimkcjonariuszy

4080
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

19 000,001
2 400,00

4260 |Zakup energii

4270 ^akup ushig remontowych
4280 IZakup usług zdrowotnych
4300 [Zakup usług pozostałych
4360

Opłaty z tytuhi zakupu usług telekomunikacyjnych

4410 |Podróże służbowe krajowe
4440

Odpisy na zayadowy ńmdusz świadczeń socjalnych

4480 podatek od nieruchomości
Obrona cywilna
4210 P^akup materiałów i wyposażenia

|Zarządzanie kryzysowe
2310

75515

326 200,00

4120

[oraz pozostałe nleżności
4210 ^akup materiałów i wyposażenia

755

39 270,00
57 590,00
7 500,00
4 225 157,00
118 147,00

47 811,00

[Niepełnosprawnych

75421

177 800,00

pjposażenia i świadczenia piemężne wypłacane przez okres roku
[żołmerzom i fiinkcjonariuszom zwolnionym ze służby

4170 rWynagrodzenia bezosobowe
4180 [Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

75414

5919898,00
5 867 598,00

potacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) iniędzy jednostkami samorządu

terytorialnego
4210 |Zakyp materiałów ijwyposażema
Wymiar sprawiedliwości
Nieodpłatna pomoc prawna
2360

potacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
|zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

4 000,001
502 623,00
182 863,00
35 000,00|
17 000,00|
10 000,00
53 895,00|
12 000,001

4 000,00|
3 101,001
22 241,001

16 000,00|

16 000,00|
36 300,00|
35 375,00|
925,001
198 000,001
198 000,00|

126 060,00|

[publicznego
4210

|Zakup materiałów i wyposażenia
4300 :akup usług pozostałych
4360 Opłaty z tytuhi zakupu usług telekomunikacyjnych

801

Oświata i wychowanie

80153

jZapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
Ipodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

9 804,00)
60 660,00|
l 476,00|
22 890,00|
22 890,00|

ćwiczeniowych

4240
851

:akup środków dydaktycznych i książek
Ochrona zdrowia

85156

4130
852

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
'omoc społeczna

85205
4010
4110
4170

4210
853
85321

;adania wzakresiejłraeciwdziałania przemocy w rodzinie
iyynagrodzenia osobowe pracowników
[kładki na ubezpieczenia społeczne
yynagrodzenia bezosobowe
akup materiałów i wyposażenia

'ozostale zadania w zakresie polityki społecznej
[Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
4010 iVynagrodzenia osobowe pracowników

22 890,00|
970 400,00|
970 400,00|

970 400,001
8 460,001

8 460,00|
500,001
345,001
6 655,001
960,001
190 040,001

129 125,00)
99 413,301

4040 podatkowe wynagrodzenie roczne
4110 [Składki na ubezpieczema społeczne
4120

85334

13 256,571

Niepehiosprawnych
Pomoc dla repatriantów
4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników
4210 ^akup materiałów i wyposażenia

855

Rodzina

85504

Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 [Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 |Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fimdusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych
4210 ^akup materiałów i wyposażenia
85508

60 915,00|
30 600,001
30315,001
404 738,00)
19 419,00|
18 900,00|
422,00|
73,00)
9,00|
15,001

Rodziny zastępcze

3110 Świadczenia społeczne
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracowników

.^^

16 130,35|
324,781

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

4110 [Składki na ubezpieczenia spdeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
[Niepełnosprawnych

4120

Razem:

385 319,00|
381 466,001
3 220,00|
555,001
78,00|
8 703 382,00|
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