UCHWAŁA NR ....5.^.\^QS.O
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ...'!Ł)..'A.^.C^oJ.<A....... 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 354/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
planu Gnansowego 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 Upca 2020 r., Nr 483/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.. Nr 511/2020 z dnia

30 września 2020 r. oraz Nr 541/2020 z dnia 30 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
l) załącznik nr l ,f)ochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawamf otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr l do niniejszej uchwały;

2) załąc23iik nr 2 „Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi iistawamf otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik vi 3 pochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat, w zwiqzku
z realizacją zadań zlecanych" otrzymuje brzmienie jak w załączmku nr 3 do aimejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia..23Q..LLT)\Q(?C».^........2020 r.
Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
TYeść

Dział l Rozdział | Paragraf
700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu admmistracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Działalność usługowa

710
71012

/^

Zadania z zakresu geodezji i kartografii
2110

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

71015
2110

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

750
75011
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na zadania bieżące z
zakresu admimstracji rządowej oraz inne zadama zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Kwalifikacja wojskowa

75045
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa aa zadania bieżące z
zakresu admuustracji rządowej oraz inne zadama zlecone ustawanai

Wartość

161 424,00|
161 424,00|
161 424,00|

663 964,001

212 199,00|
212 199,00|

451 765,00|
451 765,00|

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

0,00|
0,00|

realizowane przez powiat
752
75295

Obrona narodowa

33 900,001

Pozostała działalność

33 900,00|
33 900,00|

2110

/^N

754
75411

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy pomatowe Państwowej Straży Pożarnej
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

6 066 545,00]
6 005 670,00]

6 005 670,001

realizowane przez powiat
75414
2110

Obrona cywilna

16 000,00|

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

16000,001

zata-esu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Zarządzanie kryzysowe

75421
2110

755
75515
2110

44 875,001

Wymiar sprawiedliwości
|NieodpIatna pomoc prawna
Potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

198 000,00|
198 000,00|

realizowane przez powiat
Oświata i wychowanie

801
80153

44 875,00|

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

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

198 000,001

21 392,00
21 392,00

ćwiczeniowych
2110

potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

21 392,00;

^.

|zal<resu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
(realizowane przez powiat
851
85156

lOchrona zdrowia

l 094 151,0(

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie

l 094 151,0t

[objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2110 IDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

l 094 151,(X

|zakresu administracji rządowej oraz urnę zadania zlecone ustawami
jrealizowane przez powiat
852
85205
2110

|Pomoc społeczna

0,00

|Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00
0,00

potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu admimstracji rządowej oraz urnę zadania zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat

853

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
jZespoty do spraw orzekania o niepełnosprawności

85321

308 890,65|
233 800,651
233 800,65|

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
jrealizowane przez powiat
|Pomoc dla repatriantów

85334

67 665,00

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

67 665,00

^akresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawanii
Irealizowane przez powiat
85395

'ozostała działalność

7 425,00|

2110 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

7 425,00

jzakresu administracji rządowej oraz urnę zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
855

IRodzina

85504

451 997,00|

Wspieranie rodziny
2110

22 829,00|

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

22 829,001

realizowane przez powiat
85508

[Rodziny zastępcze

429 168,00|
429 168,00|

2160 potacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu admimstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją
dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz
dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci
Razem:

9 173 716,65|
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...^^.\^Q:LQ
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia.W.U.A.O(2<?róiL<^........2020 r.
Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Dział l Rozdział | Paragraf
700
70005
4010
4040
4110
4210
4300
4390
4430
4610
4700

^

710

Treść
Gospodarka mieszkaniowa

161 424,00|

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

161 424,00|

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup ushig pozostałych

4300
71015
3020
4010
4020
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4360
4400

96 733,35|
6 334,26|
18 231,39|
0,00|

Zadania z zakresu geodezji i kartografu

13 125,00|
17 800,00|
3 200,00|
2 000,00|
4 000,00|
663 964,00|
212 199,00|

Zakup usług pozostałych
Nadzór budowlany

451 765,00|

Zakup ushig obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Różne opłaty i składki

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu shiżby cywilnej
Działalność usługowa

71012

Wartość

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

212 199,00|

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

500,001
118841,001
212 933,00|
16 812,00|

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 376,00|

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu shiżby cywihiej

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup ushig zdrowotaych
Zakup ushig pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu iishig teletomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

2 265,00|
150,001
6 700,00|

l 230,00|
19 980,00|
l 800,001
18 000,001

garażowe

^^

4430
4440
4550
4610
4700

750

l 200,001

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjahiych
Szkolenia członków korpusu shiżby cywihiej
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 988,00|

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Administracja publiczna

75011
4010
4040
4110
4120
4210
75045
4110

4170
4210
4300
4360
752

Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Kwalifikacja wojskowa
'Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup ushig pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu ushig telekomunikacyjnych
Obrona narodowa
Pozostała działalność

75295
4210
754

Różne opłaty i składki

|Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,001

340,00|
150,001

173 453,00|
173 453,001

131 629,63
13 623,37|
24 500,00]
3 500,00|
200,001

0,00|
0,00|
0,00|

0,00|
0,00|
0,00|
33 900,001
33 900,00|
33 900,00
6 066 545,001

75411

IKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
3070

[Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i

4010
4020
4040
4050
4060

IWynagrodzenia osobowe pracowników
IWynagrodzenia osobowe członków korpusu shiżby cywikiej
pDodatkowe wynagrodzenie roczne

6 005 670,0(
219 553,01

Ifimkcjonariuszom

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

^Jposażenia żołnieT2y zawodowych oraz funkcjonarius2y
pane należności żohuenzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane

4 106 884,0(
248 441,0(

|do wynagrodzeń
4070 podatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody
Iroczne dla funkcjonariuszy
4080 ^Jposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku

314 179,(X

żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze shiżby
4110
4120
4170
4180

ISkladki na ubezpieczenia społeczne
[Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe

tRównoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

43611,(X
20 048,0(
2 706,(X
7 000,(K
517 524,(X

loraz pozostałe nleżności

4210 |Zakup materiałów i wyposażenia
4260 [Zakup energii

4270 jZakup ushig remontowych
4280 |Zakup ushig zdrowotnych
4300 (Zakup ushig pozostałych

4360
4410
4440
4480
75414

Opłaty z tytuhi zalcupu ushig telekomunikacyjnych
'odróże shiżbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjakiych

Ip,

'odatek od nieruchomości
Obrona cywilna

242 095,0(
27 600,OC
56 830,00
l 540.0C
55 895,0(
12 000,(K
62,01

3 101,00
22 241,00
16 000,00

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia

16000,00

|ZarzqdzanIe kryzysowe

44 875,00
44 875,00

75421
2310

potacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
jpodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytoriahiego
4210 (Zakup materiałów i wyposażema

755

Wymiar sprawiedliwości
Mieodpłatna pomoc prawna

75515

2360 potacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytoriatoego, udzielone

0,00

198 000,00
198 000,00
126 060,00

|w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
[zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działahiość pożytku
wblicznego
4210 |Zakup materiałów i wyposażenia
4300 jZakup usług pozostałych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Oświata i wychowanie

801

80153

jZapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
>odręcznik6w, materiatów edukacyjnych lub materiałów

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

21 392,00
21 392,00

Swiczeniowych

4240
851

';akup środków dydaktycznych i książek
Ochrona zdrowia

85156

Ikiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie

21 392,00

l 094 151,00)
l 094 151,001

ibjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4130

[kładki na ubezpieczenie zdrowotne

852

loc społeczna
85205

badania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4010
4110
4170
4210

853

Vynagrodzenia osobowe pracowników
Ikładki na ubezpieczenia społeczne
Vynagrodzenia bezosobowe

Mcup materiałów i wyposażenia

'ozostale zadania w zakresie polityki społecznej
despoty do spraw orzekania o niepełnosprawności

85321
4010
4040
4110

'ynagrodzenia osobowe pracowników
)odatkowe wynagrodzenie roczne
v,

[kładki na ubezpieczenia społeczne

l 094 151,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00)
0,00|
308 890,65|
233 800,65)
136 890,95
13 256,57|
16 130,35|

4120
4170
4210
4300
85334
4010
4210
85395

[Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

324,781
25 662,00|
17000,00
24 536,001
67 665,00|
37 350,00|

IWynagrodzenia bezosobowe
[Zakup materiałów i wyposażenia

p^akup usług pozostałych
|Pomoc dla repatriantów
[Wynagrodzenia osobowe pracowników

^akup materiałów i wyposażenia

30315,00|
7425,00|

IPozostala działalność

3110 IŚwiadczenia społeczne
855

7 425,00|

Rodzina

85504

451 997,00|
22 829,00|

[Wspieranie rodziny
3110 Świadczenia społeczne

22 200,001
402,001
71,00|
8,00|
148,001

4010
4110

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społec23ie
4120 ISkladld na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210 ^akup materiałów i wyposażenia
85508

^\

3110
4010
4110
4120

Rodziny zastępcze

429 168,00|

Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

424 877,00|
3 585,001

Składki na ubezpieczenia spirfeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Razem:!

619,00|
87,00|
9 173 716,65|
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia...'i0..U.?lS.qp(k^..........2020 r.
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat,
w związku z realizacją zadań zlecanych

Dział l Rozdział | Paragraf
700

Wartość

Nazwa

[Gospodarka mieszkaniowa
70005

962 300,00|
962 300,00|

|Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 [Wpływy z o^at za trwały zarząd, użytkowanie i shiżebności
0550 |Wptywy z opłat z tytuhi użytkowania wieczystego

12 000,00
705 000,001

taieruchomości

0750

[Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

7 500,00

państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

^

[innych umów o podobnym charakterze
0760
0770

^Ypływy z tytuh] przekształcenia prawa iiżytkowania
hvieczystego w prawo własności
[Wpłaty z tytuhi odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa]

125 300,001

112500,00

^iżytkowama wieczystego nieruchomości
710

[Działalność usługowa
Nadzór budowlany

71015
0570

Wpływy z tytuhi grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

2 000,001
2 000,00|
2 000,001

od osób fizycznych
754
75411

853
85321

Bezpieczeństwo puMiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
0970 Wpływy z różnych dochodów

5 000,00|
5 000,00|
5 000,00|

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 200,001

Zespoły do spraw orzekania o Diepełnosprawności

2 200,00|

0690 fWplywy z różnych opłat
Razem

2 200,001
971 500,001
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