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UCHWAŁA NR ..3)5.b...|..WM
ZARZĄDU POWIATU ŁOW|[CKIEGO

z dnia .^..Al^Aw^CL......... 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 mnych zadań zleconych

odrębnymi ustawami na 2021 rok

r^

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 i 1834) oraz art. 249 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r.póz. 305, 1535 i 1773) 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 imiych 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.,
Nr 714/2021 z dnia 26 lipca 2021 r., Nr 729/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.. Nr 772/2021 z dnia 29 września
2021 r.. Nr 794/2021 z dnia 28 października 2021 r. oraz Nr 828/2021 z dnia 30 listopada 2021 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 mniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 „Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowe] oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie jak w załącziiiJai nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l do uchwały Nr.
Zarządu Powiatu ^owjckiego
zdma..28..QYA^..........2021 r.

ł
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 Wartość

700 Gospodarka mieszkaniowa 258 534,00^
70005 .Gospodarka gruntami i nieruchomościami 258 534,00

2110 IDotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
|admmistracji rządowej oraz urnę zadama zlecone ustawami realizowane
[przez powiat

258 534,00|

710 IDzialalnośc usługowa 650 585,00|
71012 IZadania z zakresu geodezji i kartografii 161 000,00|

2110 [Dotacja celowa ota-zymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
|admin.istracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

161 000,00i

71015 [Nadzór budowlany 489 585,00!
2110 potacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

489 585,00|

750 lAdministracja publiczna 215 860,00
75011 |Urzędy wo.jewódzkie 174 860,00|

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
ladmuustracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

174 860,00i

75045 IKwalifikacja wojskowa 41 000,001
2110 Dotacja celowa ob-zymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami realizowane
[przez powiat

41 000,00!

754 IBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 263 505,00
75411 IKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 237 505,00

2110 Dotacja celowa oti-zymaua z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
admmistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

6410 |Dotacja celowa otaymana z budżehi państwa na mwestycje i zakupy
linwestycyjne z zakresu admmistracji rządowej oraz mnę zadania zlecone
[ustawami realizowape przez powiat

6221505,001

16 000,00|

75414 IQbrona cywilna 16 000,00
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżefti państwa na zadania bieżące z zakresu

|admmistracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

16 000,00|

75478 lUsuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,001
2110 Dotacja celowa otrzymana z budzefti państwa na zadania bieżące z zakresu

admmistracji rządowej oraz mnę zadania zlecone ustawami realizowane
[przez powiat

10 000,00|

755 iWymiar sprawiedliwości 198 000,00;
75515 INieodplatna pomoc prawna 198 000,00^

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
admmistracji i-ządowej oraz inne zadama zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

198 000,00|

801 .Oświata i wychowanie 22 546,00:
80153 |Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
22 S46,00|

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
|admmistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

22 546,001

851 lOchrona zdrowia l 640 193,001
85156 jSkiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie

|objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
l 640 l93,00|

2110 Dotacja celowa otaymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
|administracji rządowej oraz inne zadarua zlecone ustawami realizowane
[przez powiat

l 640 193,00|



852
85205

IPomoc społeczna
IZadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2110 |Dotacja celowa otrzymaiia z budżehi państwa na zadania bieżące z zakresu
ladmmistracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami realizowane
[przez powiat

853
85321

|Pozostate zadania w zakresie polityki społecznej
IZespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności

2110 Dotacja celowa otrzymana, z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
[admuiistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
[przez powiat

85334 |Pomoc dla repatriantów
2110 potacja celowa otEz.ymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

ladmmistracji rządowej oraz mnę zadama zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

85395 IPozostata działalność
2110 potacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

[admmistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
[przez powiat

855 IRodzina
S5508 |Rodziny zastępcze

2160

r~\,

|Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
admmisb-acji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
Iwychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w
|wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w
Iwychowywaniu dzieci

Razem:

9 000,00
9 000,00
9 000,00|

231707,00
220 877,00
220 877,00|

2 250,00
2 250,00|

8 580,00
8 580,00

498 498,00
498 498,00
498 498,00

9 988 428,001
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..85.?).
Zarządu Powiatu. Łowickiego
z dma^..C^AufiL..........2021 r.

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

.1W

Dział [Rozdziali Paragraf Treść Wartość
700 IGospodarka mieszkaniowa 258 534,00|

70005 jGospodarka gruntami i nieruchomościami 258 534,00i
4010 Wynagrodzepia osobowe pracowników
4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

4120
4300

,Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidai-nościowy
Zakup usług pozostałych

4390
4430

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
jRóżne opłaty i składki

4480 IPodatek od memchomości
4500 IPozostale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytoriatoego
4610 IKoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

139 324,001
4 032,02|
9 467,98

630,001
4534,QOJ

46 456,001
3 200,00|

47 693,001
197,001

3 000,00i
710 IDzialalność uslugowa 650 585,00

71012 IZadania z zakresu geodezji i kartografii 161 000,00
4300 [Zakup ushig pozostałych 161 000,00

71015 INadzór budowlany 489 585,00
3020 IWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
4020

;Wynagrodzema osobowe pracowników
IWynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

4040
4110

IDodatkowe wynagrodzenie roczne
ISkładki na ubezpieczenia społeczne

4120
4170

ISkiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
IWynagrodzenia bezosobowe

4210
4280

|Zakup materiatów i wyposażenia
|Zakup usług zdrowotaych

4300
4360

IZakup usług pozostałych
lOpłaty z tytułu zakupu ushig telekomunikacyjnych

4400 [Opłaty za admmistrowame i czynsze za budyaki, lokale i pomieszczenia
Igarażowe

.4430
4440

|Różne opłaty i składki
|0dpisy na zakładowy ftmdusz świadczeń socjahiych

4610 IKoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

542,00]
131 047,00
209 528,00
22 148,00
63 632,00|

5 292,00
300,001

10 105,001
640,00|

20 409,001
510,00|

18 000,001

l 078,001
6201,001

153,001
750 lAdministracja publiczna 215 860,001

75011 iU rzędy wojewódzkie 174 860,001
4010 IWynagrodzema osobowe pracowników
4040
4110

IDodatkowe wynagrodzeaie roczne
|Składki na ubezpieczenia społeczne

4120
4210

ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz SolidaiTiościowy
[Zakup materiałów i wyposażenia

145 471,07|
8 039,35j

18505,71
2 643,87|

200,001
75045 IKwalifikacja wojskowa 41 000,00

4110 [Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
4170

[Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
IWynagrodzeuia bezosobowe

4210
4300

[Zakup materiałów i wyposażenia
|Zakup usług pozostałych

4360 |0płaty z tytuhi zakupu ushig telekomunikacyjnych

3 222,50
153,46

22 124,04|
4 891,27

10558,73
50,00

754 |Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 263 505,00
75411 IKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 237 505,00!

3070 |Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żohiierzom i
ifunkcj onariuszom

4010
4020

IWynagrodzeuia osobowe pracownilców
IWynagrodzenia osobowe człoaków korpusu służby cywihiej

4040
4050

|Dodatkowe wynagrodzenie roczne
lUposażenia żołnierzy zawodowych oraz fuiLkcjonariyszy

4060 |Imie należności żołniei-zy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do
jwynagrodzeń

202 695,00|

49 030,00!
70 880,00!
7 796,00

4 205 225,00
295 095,00



4070

4080

lodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody
oczne dla funkcjonariuszy
Iposazenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku
ołnierzom i funkc)onariuszom zwolnionym ze shiżby

4110
4120

.kładki na ubezpieczenia społeczne
kładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4170
4180

Vynagrodzenia bezosobowe

4210
4260

równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
iraz pozostałe nleżności
akup materiałów i wyposażenia

4270
4280

akup energii
,akup usług remontowych

4300
4360

,akup usług zdrowotnych
'.akup usług pozostałych

4410
4440

)płaty z tyftiłu zakupu usług telekomunikacyjnych
'odróże służbowe krajowe

4480
6060

)dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
'odatek od niemchomości

75414
4210

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Obrona cywilna

75478
4210

n

akup materiałów i wyposażenia
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

755
75515

:akup materiałów i wyposażenia
iVymiar sprawiedliwości

2360
Meodplatna pomoc prawna
IDotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Izleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

4210
4300

|Zakup materiałów i wyposażenia
|Zakup usług pozostałych

4360
801

Opłaty z tyhiłu zakupu usług telekomunikacyjnych

80153
Oświata i wychowanie

|Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
Imateriatów edukacy.jnych lub materiałów ćwiczeniowych

4240
851

Zakup środków dydaktycznych i książek
Ochrona zdrowia

85156

4130
852

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

85205
4110

Pomoc społeczna
IZadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie

4170

^\ 4210

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

4300
853

|Zakup materiałów i wyposażenia
|Zakup ushig pozostałych

85321
4010

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

4040
4110

Wynagrodzenia osobowe pracowników
'Dodatkowe ^yynag^odzenie roczne

4120
4170

ISkładki na ubezpieczenia społeczne
|Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4210
4300

IWynagrodzenia bezosobowe
|Zakup materiałów i wyposażenia

85334
4010

|Zakup ushig pozostałych
|Pomoc dla repatriantów

85395
3110

Wynagrodzenia osobowe pracowników
IPozostata działalność

855
85508

|Świadczenia społeczne
IRodzina

3110
4010

Rodziny zastępcze
IŚwiadczenia społeczne

4110
4120

|Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
;Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Razem

326 580,001

39 540,00)

22 181,00|
3 031,00|
2 200,001

556 376,00|

247 397,001
50 158,00|
30 658,00|
2 430,00|

72 000,001
12 522,00|

369,001
3 101,001

22 241,00]
16000,001
16 000,001
16 000,00|
10 000,001
10 000,001

198 000,00|
198 000,00|
126 060,00]

10404,001
60 060,00|

l 476,001
22 546,00|
22 546,00

22 546,00
l 640 193,00
l 640 193,00

l 640 193,00
9 000,00
9 000,00

620,00
7 380,00

500,00
500,OC

231 707,0(
220 877,0(
151 083,OC

11713,1(
25 000,OC

3 OOO.OC
2 286,8^
3 000,OC

24 794,OC
2 250,0(
2 250,OC
8 580,0(
8 580,OC

498 498,OC
498 498,OC
493 470,OC

4 200,2f
724,1(
103,5'

9 988^28,0(
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