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UCHWAŁA NR ...7A^...t.Ą^<^..
ZARZĄDU POWIATU ŁO^CKIEGO

z dnia ..tó...rŚ.^.y^.......... 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu 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 z 2021 r. póz. 1038) oraz art. 249 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz.305 i 1535) 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, zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 623/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
Nr 642/2021 z dnia 31 marca 2021 r.. Nr 677/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Nr 696/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
oraz Nr 714/2021 z dnia 26 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

l) załącziuk nr l ,f)ochody 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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchw^-a wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l do uchwały Nr ...^^.^..^'yiL\
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia.ofo../MlPU^.............2021 r.

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] Treść

700
70005

IGospodarka mieszkaniowa

2110
[Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
[administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

710

r~\
71012

IDziatalność usługowa
IZadania z zakresu geodezji i kartografii

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
]administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

71015 INadzór budowlany
2110

750
75011

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
ladministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat
lAdministracja publiczna
lUrzędy wojewódzkie

2110

75045

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

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

754

r^

75411
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
[Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2110 iDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji nzgdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez 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 Obrona cywilna

755
75515

2110 IDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
ladministi-acji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat
[Wymiar sprawiedlhvosci
INieodplatna pomoc prawna

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

801
80153

Oświata i wychowanie
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów źwiczeniowych

2110

851
85156

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji Eządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat
Ochrona zdrowia
|Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
[objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2110 |Dotacje celowe otrzymane z budżetaj państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

Wartość

150 029,00
150 029,00
150 029,00

693 712,00
236 000,001
236 000,00

457 712,001
457 712,00

215 860,001
174 860,00|
174 860,00

41 000,00]
41 000,00|

5 866 747,001
5 850 747,001
5 834 747,00]

16 000,001

16 000,001
16 000,00|

198 000,001
198 000,001
198 000,00|

21 743,00
21 743,001

21 743,00|

l 238 979,001
l 238 979,00|

l 238 979,00|



3

852 IPomoc spoleczna 9 000,0t
85205 IZadania w zakresie przecwdzialania przemocy w rodzinie 9 000,0(1

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

9 000,OC

853 IPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 199 624,00
85321 IZespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności 188 794,00

2110 JDotacje celowe otezymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

188 794,00

85334 Pomoc dla repatriantów 2 250,00
2110 iDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

ladministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

2 250,00

85395 IPozostala działalność 8 580,00
2110 Dotacje celowe otraymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

|administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

8 580,00

855 [Rodzina 442 048,001
85508 IRodziny zastępcze 442 048,001

2160 IDotacje 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: 9 035 742,001
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..l'^...|..«l0-ll.
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia..K..O^yiP)^<l............2021 r.

I
Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział l Rozdział | Paragraf Treść
700

r^\

70005
IGospodarka mieszkaniowa
IGospodarka gruntami i nieruchomościami

4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 I Sldadki na ubezpieczenia społeczne
4120 ISldadld na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4300 IZakup usług pozostałych
4390 IZakup ushig obejmyjgcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4430 IRóżne optaty i składki
4610 [Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

710

r\

71012

4700 |Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywihięj
Działalność ushigowa

71015

Zadania z zakresu geodezji i kartografii
4300 IZakup ushig pozostałych

INadzór budowlany
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników
4020 |Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4040 IDodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 ISkładld na ubezpieczenia społeczne
4120 [Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 IWynagrodzenia bezosobowe
4210 |Zakup materiałów i wyposażenia
4280 |Zakup usług zdrowotnych
4300 |Zakup usług pozostałych
43 60 [Opłaty z tytuhi zakupu ushig telekomunikacyjnych
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe
4430 IRóżne opłaty i sldadki
4440 lOdpisy na zaJdadowy fundusz świadczeń socjalnych

750
75011

4610 [Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Administracja publiczna

lUrzędy wojewódzkie
4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników
4040 IDodatkpwe wynagrodzenie roczne
4110 ISkładld na ubezpieczenia społeczne
4120 ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

75045
4210 [Zakup materiałów i wyposażenia

IKwalifikacja wojskowa
4110 [Sldadki na ubezpieczenia społeczne
4120 [Składki na Fundusz Pracy oraz Fimdusz Solidarnościowy
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
4210 [Zakup materiałów i wyposażenia
4300 |Zakup ushjg pozostałych

754
75411

4360 lOpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
IBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
[Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
Ifunkcjonariuszom

4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników

Wartość

150 029,00
150 029,001
78 243,00
4 032,02|
9 467,98

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

693 712,00|
236 000,00|
236 000,00|
457 712,00|

500,00|
101 080,001
218554,001
22 395,001
61 353,00|
5 322,001

150,001
2 768,00|

500,001
15 209,001

610,00]
15 000,00|

_1 070,00|
6 201,001
7 000,001

215 860,001
174 860,001
143 620,651

8 039,35
20 000,001
3 000,00]

200,001
41 000,00|
3 450,001

550,00]
21 500,00|
3 500,00|

11 950,001
50.00[

5 866 747,00)
5 850 747,00

190 800,00|

39 270,001
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4020
4040

[Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywikięj
jDodatkowe wynagrodzenie roczne

4050
4060

lUposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do
Iwynagrodzeń

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody
[roczne dla funkcjonariuszy

4080 |Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku
Iżohiierzom i fimkcjonariuszom zwolnionym ze shiżby

4110
4120

!Sldadki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4170
4180

W)Tiagrodzenia bezosobowe
|Równoważnild pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
loraz pozostałe nleżności

4210 [Zakup materiałów i wyposażenia
4260 IZataip energii
4270
4280

Zakup ushig remontowych
',akap ushig zdrowotnych

4300
4360

:akup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4410
4440

'odróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjahiych

4480
6060

'odatek od memchomości
iVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

57 590,001
8 300,001

4 205 424,001
17 976,001

350 700,00|

39 540,00|

19 000,001
2 600,001
5 000,001

570 257,00|

154 999,001
55 000,001
15 949,001
10 000,00]
52 000,00|
12 000,001
3 000,001
3 101,00|

22 241,001
16 000,001

75414 Obrona cywilna 16000,001
4210 akup materiałów i wyposażenia 16 000,001

755 iVymiar sprawiedliwości 198 000,001
75515 Vieodplatna pomoc prawna 198 000,001

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofmansowanie zadań
|zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działatoość pożyttai
wblicznego

4210
4300

,akup materiałów i wyposażenia
akup usług pozostałych

4360 )płaty z tytuhi zakupu usług telekomunikacyjnych

126 060,00|

10 104,001
60 360,001

l 476,001
801 łświata i wychowanie 21 743,001

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
lodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
iwiczeniowych

21 743,001

4240 ,akup środków dydaktycznych i książek 21 743,001
851 chrona zdrowia l 238 979,001

85156 Ikładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
ibjętyeh obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

l 238 979,00|

4130 ildadki na ubezpieczenie zdrowotne l 238 979,001
852 'omoc społeczna 9 000,001

85205 .adania w zakresie przecwdzialania przemocy w rodzinie 9 000,00)
4110
4170
4210

kładki na ubezpieczenia spdeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

4300
.akup materidów i wyposażenia
akup usług pozostałych

620,001
7 380,001

500.00i
500,001

853 ozostale zadania w zakresie polityki społecznej 199 624,001
85321 .espoly do spraw orzekania o niepehiosprawności 188 794,001

4010
4040
4110

ynagrodzenia osobowe pracowników
odatkowe wynagrodzenie roczne

4120
4170

Idadki na ubezpieczenia społeczne
kładki na Fundusz Pracy oraz Fundiisz Solidarnościowy

4300
ynagrodzenia bezosobowe

akup usług pozostałych

130 000,001
11713,161
17 000,001
3 000,001
2 286,841

24 794.001
85334 imoc dla repatriantów 2 250,001

4010 'ynagrodzenia osobowe pracowników 2 250,001
85395 ozostata działalność 8 580,00

3110 iviadczenia społeczne 8 580,001
855 odzina 442 048,001



85508 [Rodziny zastępcze 442 048,00|
3110 IŚwiadczenia społeczne
4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników
4110
4120

Składki na ubezpieczenia społeczne

437 584,001
3 729,00|

643,001
ISkiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 92,00|

Razem:! 9 035 742,001
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