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UCHWAŁA NR .....$.LlAlfi.ONLO
ZARZĄDU POWIATU ŁOWltKIEGO

z dnia^.^.oa^.^.^.^^fó
T

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 1175) 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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2020 rok, zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 400/2020 z dnia 30 marca 2020 r.,
Nr 411/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.. Nr 428/2020 z dnia 27 maja 2020 r.. Nr 440/2020 z dnia 30 czerwca
2020 r.. Nr 454/2020 z dnia 29 lipca 2020 r., Nr 483/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. oraz Nr 511/2020 z dnia
30 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

ł) załącznik nr l ,f)ochody z tytułu przyznanych zbttdżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawamf otr2ymuje brzmienie jak
w załączniku nr l do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 „Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami" 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 ....5.LI.^...\.^.Q^
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia.W..pt.^.Ól^.<tA!^CA.2020 r.

Dochody z tytuhi przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

^~\

,^^

Dział l Rozdział | Paragraf Treść

700
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2110 Dotage celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
[zakresu adnunistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

710
71012

Pziałalność ushigowa
IZadania z zakresu geodezji i kartografii

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
:akresu admmisfa-acji rządowej oraz urnę zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

71015
2110

Sadzór budowlany
potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
^akresu administracji rzędowej oraz mnę zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

750
75011

Administracja publi
Urzędy wojewódzkie

2110

75045

potacje celowe otrzymane z budżetu panshva na zadania bieżące z
'akresu adnunistracji rządowej oraz imię zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Kwalifikacja wojskowa

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
^akresu administracji rządowej oraz urnę zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

752
75295

Obrona narodowa
'ozostala działalność

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
[zakresu admmistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
[realizowane przez powiat

754
75411

jBezpieczeóstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
[zakresu admmistracji rządowej oraz mnę zadania zlecone ustawami
[realizowane przez powiat

75414
2110

Obrona cywilna
potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
[zakresu administracji raądowej oraz inne zadania zlecone ustawami
jrealizowane przez powiat

75421 |Zarządzanie kryzysowe
2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

^akresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
[realizowane przez powiat

755
75515

RiVymiar sprawiedliwości
płieodpłatna pomoc prawna

2110 potacje celowe otnymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
[zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
|realizowane przez powiat

801
80153

|0świata i wychowanie
|Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
Ipodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
Ićwiczeniowych

2110 iDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

Wartość

161 571,001
161 571,00|
161 571,00|

663 964,001
212 199,00|
212 199,00|

451 765,00|
451 765,00|

173 453,00|
173 453,001
173 453,00

0,00|
0,00

33 900,00
33 900,00
33 900,00

5 985 870,00
5933570,00
5 933 570,00

16 000,00
16 000,00

36 300,00
36 300,00

198 000,00
198 000,00
198 000,OC

21 392.0C
21 392,0(1

21 392,OC



^akresu admmistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat

851 lOchrona zdrowia 958 964,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie

[objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
958 964,00

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
^akresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
[realizowane przez powiat

958 964,00

852 [Pomoc społeczna 8 460,00
85205 gadania w zakresie przechvdzialania przemocy w rodzinie 8 460,00

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu panshva na zadania bieżące z
^akresu admmistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

8 460,00

853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 296 957,65
85321 ^espofy do spraw orzekania o niepełnosprawności 221 867,65

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

221 867,65

85334 Pomoc dla repatriantów 67 665,001
2110 Dotage celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

67 665,00|

85395 Pozostała działalność 7 425,001
2110 Dotage celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu admimstracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane preez powiat

7 425,00|

855 Rodzina 411 979,001
85504 Wspieranie rodziny 26 660,001

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

26 660,00|

85508 Rodziny zastępcze 385319,001
2160 Dotage celowe otezymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, z\viązane z realizacją
dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz
dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci

385 319,00|

Razem: 8 914 510,65|
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...Ł>lńA\QŁ^0
Zarządu Powiatu Łowickiego
z daia.^D..^^M^t0...2020 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

r^

Dział l Rozdział | Paragraf Treść
700

70005
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4010
4040

IWynagrodzenia osobowe pracowników
EDodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4210

Składki na ubezpieczenia społeczne
IZakup materiałów i wyposażenia

4300
4390

.akup ushig pozostałych
IZakup ushig obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4430
4610

Różne opłaty i składki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700
710

71012

izkolenia pracowników mebędących członkami korpusu shiżby cywihiej
PDzialalność ushigowa

71015
4300

jZadania z zakresu geodezji i kartografii
jZakup ushig pozostafych

3020
Nadzór budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010
4020

IWynagrodzenia osobowe pracowmków
IWynagrodzenia osobowe członków korpusu shiżby cywilnej

4040
4110

IDodatkowe wynagrodzenie roczne
ISkładki na ubezpieczenia społeczne

4120
4170

ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4280

,akup materiałów i wyposażenia
IZakup usług zdrowotnych

4300
4360

[Zakup ushig pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu ushig telekomunikacyjnych

4400 [Opłaty za admmistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
Igarażowe

4430
4440

^óżne opłaty i sldadki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjahiych

4550
4610

ISzkolenia członków korpusu służby cywilnej
[Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700
750

75011

ISzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Administracja publiczna

4010
jUrzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040
4110

[Dodatkowe wynagrodzenie roc2ne
ISkiadki na ubezpieczenia społeczne

4120
4210

ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
jZakup materiałów i wyposażenia

75045 IKwalifikacja wojskowa
4110 [Składki na ubezpieczenia społeczne
4170
4210

jWynagrodzenia bezosobowe
|Zakup materiałów i wyposażenia

4300
4360

IZakup ushig pozostałych
lOptaty z tytuhi zakupu ushig telekomunikacy.jnych

752

754

75295
lObrona narodowa
IPozostala działalność

4210 [Zakup materiałów i wyposażenia
[Bezpieczenshvo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wartość

161 571,00)
161 571,00|
96 880,35
6 334,26|

18 231,39|
2 000,00|

13 125,001
14 000,00)
5 000,00|
2 000,00|
4 000,00|

663 964,00|
212 199,00|
212 199,001
451 765,00|

500,001
96 241,00|

214 933,00|
21 284,00
60 504,00
3 265,00

150,00
6 700,00

800,00
17 600,00
l 800,00

18 000,00

l 500,00
4 988,00

500,00
2 500,00

500,00
173 453,00
173 453,00
131 629,63

13 623,371
24 500,00
3 500,00

200,00
0,00
0,00
0,00
o,oc
0,0(
o,oc

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

5 985 870,0(



75411 IKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3070 [Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żohiierzom i
Ifimkcjonariuszom

4010 fWynagrodzema osobowe pracowników
4020 fWynagrodzenia osobowe członków korpusu shiżby cywilnej
4040 podatkowe wynagrodzenie roczne
4050 (Uposażenia żohua-zy zawodowych oraz ftmkcjonariuszy

4060 [Inne należności żohiierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane
|do wynagrodzeń

4070 podatkowe uposażenie roczne dla ż(Aiierzy zawodowych oraz nagrody
roczne dla funkcjonariiis2y

4080 [Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku
Iżohiierzom i funkcjonariuszom zwohuonym ze służby

4110 [Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 [Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

|Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
oraz pozostałe nleżności

4210 |Zakup materiałów i wyposażenia
4260 |Zdmp energii
4270 pakup ushig remontowych
4280 [Zakup ushig zdrowotnych
4300 ^akup usług pozostałych
4360 [Opłaty z tytuhj zakupu ushig telekomunikacyjnych
4410 podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy ftmdusz świadczeń socjalnych
4480 (Podatek od nieruchomości

75414 lObrona cywilna

75421
4210 [Zakup materiałów i wyposażema

[Zaraądzanie kryzysowe

2310
potacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
Ipodstawie porozuinień (umów) między jednostkami samorządu
Iterytorialnego

755
4210 ^akup materiałów i wyposażenia

^Vymiar sprawiedliwości
75515 [Nieodpłatna pomoc prawna

potacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytoriabiego, udzielone
\w trybie art. 221 ustawy, na fmansowanie lub dofinansowanie zadań
^leconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
Ipublicznego

4210 [Zakup materiałów i wyposażema
4300 ]Zakup iisług pozostałych

801
4360 |0płaty z tyttdu zakupu usług telekomimikacyjnych

Oświata i wychowanie

80153
[Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
Ipodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
jćwiczeniowych

4240
851

[Zakup środków dydaktycznych i książek
lOchrona zdrowia

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
|objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

852
4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne

|Pomoc społeczna
85205 gadania w zakresie przechvdzialania przemocy w rodzinie

4010 fWynagrodzenia osobowe pracowników
4110 [Składki na ubezpieczenia społeczne
4170 IWynagrodzenia bezosobowe

853
4210 |Zakup materiałów i wyposażenia

85321
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności

4010 pyynagrodzenia osobowe pracowników

4110
4040 podatkowe wynagrodzenie rocsaie

[Składki na ubezpieczenia społeczne

5933570.0(

219 553,0(

39 270,0(
57 640,0(
7 450,OC

4 106 884,0(

248 441,OC

314 I79,OC

43 611.0C

20 048,0(
2 706,00
7 000,00

508 024,00

187 527,OC
37 000,00
29 OOO.OC
10 000,00
55 895,00
12 000,00
2 000,00
3 101,00

22 241,00
16 000,00
16 000,00
36 300,00

35 375,00

925.00
198 000,00
198 000,00

126 060,00

9 804,00
60 660,00
l 476,00

21 392,001

21 392,001

21 392,001
958 964,00|

958 964,00|

958 964,00|
8 460,001
8 460,001

500,001
345,001

6 655,001
960,001

296 957,651
221 867,651
124 957,95
13 256,571
16 130,35

*^



4120 ISkladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 IWynagrodzenia bezosobowe
4210 IZakup materiałów i wyposażenia
4300 [Zakup ushig pozostałych

85334 IPomoc dla repatriantów
4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników

85395
4210 IZakup materiałów i wyposażenia

[Pozostała działalność

855
3110 |Świadczenia społeczne

[Rodzina
85504 IWspieranie rodziny

3110 jŚwiadczenia społeczne
4010 IWynagrodzema osobowe pracowników
4110 |Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 ISkladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210 [Zakup materiałów i wyposażenia

85508 [Rodziny zastępcze
3110 |Swiadczenia społeczne
4010 [Wynagrodzenia osobowe pracowników

^^ 4110
4120

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

324,781
25 662,00|
17 000,00|
24 536,00|
67 665,00|
37 350,001
30 315,00|
7 425,00|
7 425,00|

411 979,00|
26 660,00|
25 800,00|

575,00|
99,00|
14,00|

172,001
385 319,00]
381 466,00|

3 220,00|
555,001

Razem:
78,001

8 914 510,651
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