
UCHWAŁA NR ..".CC^.4..1?A^
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia lŁ...k&.^).............2021 r.

zmieniająca Uchwalę Nr 603/2021 Zaraądu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie
ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami na 2021 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 2021 r.
póz. 305) uchwala się, co następuje:

§ l. W uchwale Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia l l stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

l) załącznik nr l ,f)ochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań
z zah-esu administracji rzqdowef 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 zah-esu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 pochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 rohi przez powiat, w zwiqzhi
z realizacjq zadań zlecanych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l do uchwały Nr

Zarządy Powiatu Łowickiego

fó3

zdniaX.Uti^QO..

w>

..2021 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
ospodarka gruntami i nieruchomościami

2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz irme zadania zlecone ustawami
•ealizowane przez powiat

710
71012

)ziałalność usługowa
ladania z zakresu geodezji i kartografii

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

71015
2110

Nadzór budowlany
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
'akresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
•ealizowane przez powiat

750
75011

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

2110

75045

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

2110
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrz}Tnane z budżetu państwa na zadania bieżące z
|zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

754
75411

[Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panshva na zadania bieżące z
rakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

[realizowane przez powiat
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

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

75414
2110

Obrona cywilna
IDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
[zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
|realizowane przez powiat

755
75515

IWymiar sprawiedliwości
|Nieodpłatna pomoc prawna

2110

851
85156

IDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
|zakresu administTacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat
lOchrona zdrowia
ISIdadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
|objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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

853
85321

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

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

Wartość

126 786,00|
126 786,00|
126 786,00|

657 712,00|
200 000,001
200 000,00

457 712,00|
457 712,00

192 860,00
174 860,00
174 860,00

18 000,00
18 000,00

5 664 850,00
5 648 850,00
5 632 850,00

16 OOO.OC

16 000,0(1
16 000,0(

198 000,0(
198 000,0(
198 000,0(

l 229 058,0(
l 229 058,0(

l 229 058,0(

198 706,0t
198 706,0(
198 706,0(



855 IRodzina 463 128,00|
85504 [Wspieranie rodziny 21 080,001

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

21 080,001

85508 |Rodziny zastępcze 442 048,00|
2160 potacje celowe otrzymane 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
państwa w wychowywaniu dzieci

442 048,00|

Razem: 8 731100,00|
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..
Zarząd^P/)W(atu j^owickiego
zdnia..^....k(A^............2021r.

^JOZł

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

<^

,^^.

Dział ] Rozdział | Paragraf Treść

700
70005

lospodarka mieszkaniowa
lospodarka gruntami i nieruchomościami

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracowników
3odatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

Ikładki na ubezpieczenia społeczne
ikładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4300
4390

,akup usług pozostałych
akup ushig obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4430
4610

tóżne opłaty i składki
S.oszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700
710

71012

izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywitoej
|Działalność ushigowa

71015
4300

Zadania z zakresu geodezji i kartografii
akup ushig pozostałych

3020
Nadzór budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010
4020

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywihiej

4040
4110

podatkowe wynagrodzenie roczne
[Składki na ubezpieczenia społeczne

4120
4210

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
,akup materiałów i wyposażema

4280
4300

,akup usług zdrowotnych
;akup ushig pozostałych

4360
4400

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|0płaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
Igarażowe

4430
4440

|Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjahiych

4550
4610

|Szkolenia członków korpusu shiżby cywilnej
|Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700
4710

|Szkolenia pracowników niebędących członkami koq^usu shiżby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatiTidniający

750
75011

Administracja publiczna
lUrzędy wojewódzkie

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracowników
podatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

Składki na ubezpieczenia społeczne

4210
75045

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
[Zakup materiałów i wyposażenia
IKwalifikacja wojskowa

4110
4170

Składki na ubezpieczenia społeczne
|Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4300

|Zakup materiałów i wyposażenia
|Zakup usług pozostałych

4360
754

75411

Opłaty z tytaiłu zakupu usług telekomunikacyjnych
|Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3070
|Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
Ifunkcjonariuszom

Wartość

126 786,00|
126 786,00|
55 000,00]
4 032,02|
9 467,98|

630,00|
15 000,00]
30 000,00|
5 656,00]
3 000,00|
4 000,001

657 712,00|
200 000,00|
200 000,00|
457 712,00|

500,00
101 080,00|
218 704,00

22 395,00
61 353,00

5 322,00
2 768,00

500,00
11 424,00
l 610,00

10 500,00

l 200,00
6 201,00
l 500,00
7 000,00

500,00
5 155,00

192 860,00
174 860,00
143 620,65|

8 039,351
20 000,00

3 000,00
200,00

18 000,00
l 450,00

10 500,00
l 000,00
5 000,00

50,OC
5 664 850,0t
5 648 850,0(1

190 800,0(



4010 |Wynagrodzenia osobowe pracowników
4020 IWyaagrodzenia osobowe członków korpusu shiżby cywihiej
4040 podatkowe wynagrodzenie roczne
4050 |Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane

do wynagrodzeń
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody

roczne dla funkcjonariuszy
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku

żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
4110 [Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 [Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żohiierzy i ftmkcjonariuszy

!oraz pozostałe nleżności
4210 [Zakup materiałów i wyposażema
4260 [Zakup eneigii
4270 Zakup usług remontowych
4280 p,akup usług zdrowotnych
4300 [Zakup usług pozostałych
4360 [Opłaty z tytuhj zakupu ushig telekomunikacyjnych
4410 |Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjahiych
4480 IPodatek od nieruchomości
6060 [Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

39 270,00|
57 590,00
8 300,00

4 212 900,00|
10 500,00

350 700,00

29 200,00

19 000,00
2 600,00
5 000,00

378 700,00|

170 000,001
37 000,001
13 949.001
10 000,001
57 000,00|
12 000,00
3 000,001
3 100,00

22 241,00|
16 000,001

75414 Obrona cywilna 16 000,00|
4210 |Zakup materiałów i wyposażenia
4270 |Zakup usług remontowych

12 000,001
4 000,00755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00|

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,001
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone

\w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
Ipublicznego

4210 [Zakup materiałów i wyposażenia
4300 |Zakup usług pozostałych
4360 Opłaty z tytułu zakupu ushig telekomunikacyjnych

126 060,00|

10 104,00|
60 360,001
l 476,00|851 Ochrona zdrowia l 229 058,001

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

l 229 058,00|

4130 Składki na ube2pieczenie zdrowotne l 229 058,001853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 198 706,001
85321 Zespoły do spraw oraekania o niepełnosprawności 198 706,001

4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 [Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 |Składki na Fundusz Pracy oraz Fimdusz Solidarnościowy
4170 [Wynagrodzenia bezosobowe
4300 |Zakup usług pozostałych

130 000,001
11 713.161
17 000,001
3 000,001
2 286,841

34 706,001855 Rodzina 463 128,00|
85504 Wspieranie rodziny 21 080,001

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

20 400,001
453,00|

79,001
12,001

136,00185508 Rodziny zastępcze 442 048,001
3110 |Swiadczenia spcrfeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
4120

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fimdusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

437 584,001
3 729,001

643,001
92,00|

Razem: 8 731 100,001

STAROSfĄ/|LOWICKI

M.arcifn Kosióyek



Załącznik Nr 3 do uchwały N:

Zarządu Powiatu łowickiego
^dnia..lG....^iteQ|0........

r..62.2?..l..M|

z ..2021 r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku phiez powiat,
w związku z realizacją zadań zlecanych

Dział l Rozdział | Paragraf Nazwa

700

Q

70005
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470
0550

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i shiżebności
Wpływy z opłat z tytuhi użytkowania wieczystego
niemchomości

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

0760 |Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uż^owania
Iwieczystego w prawo własności

0770 |Wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa|
użytkowania wieczystego nieruchomości

853
85321

|Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej

0690
|Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności
|Wpływy z różnych opłat

Razem

Wartość

945 200,00|
945 200,001

12 750,00|
742 500,00|

13 500,00

120 000,00|

56 450,001

3 000,00|
3 000,00
3 000,00

948 200,00|
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