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UCHWAŁA NR ......ll^..\.^.0^ ^
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia .....//f4...!^.l^............. 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

i

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 fmansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r.póz. 305, 1236,1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) uchwala się, co następuje:

§ l. Ustala się plan fmansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na 2022 rok, w tym:

l) plan dochodów ztytuhi przyznanych zbudżeti państwa dotacji celowych na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr l
do niniejszej uchwały;

2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2022 roku przez powiat, w związku z realizacją
zadań zlecanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2022 roku.
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Załącznik Nr l do uchwały Nr

Zarządu Powiali Łowickiego
z dnia....^....l^i.W................2022 r.

o
Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

nQ.LWi

Dział l Rozdziali Paragraf Treść

700
70005

IGospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2110

710

^^
71015

potacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
ladministracji rządowej oraz iime zadaiiia zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat
IDziatalnośc usługowa
[Nadzór budowlany

2110

750
75011

|Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
ladmmisti-acji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
[przez powiat
lAdministracja publiczna
[Urzędy wojewódzkie

2110

75045

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
ladmmistracji rządowej oraz urnę zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat
JKwalifikacja wojskowa

2110

752
75212

|Dotacja celowa otrTymaaa z budżetu państwa na zadauia bieżące z zakresu
admmistracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat
lObrona narodowa
IPozostate wydatki obronne

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

754

^\

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

2110

75414

[Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
admmistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat
|0brona cywilna

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetai państwa na zadania bieżące z zakresu
ladministracji rządowej oraz inne zadaiua zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

755
75515

IWymiar sprawiedliwości
INieodpłatna pomoc prawna

2110

851
85156

Dotacja celowa otrzymana z budżetu paAstwa na zadania bieżące z zakresu
[adminisb-acji rządowej oraz mnę zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat
lOchrona zdrowia

2110

|Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
[objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

853
85321

potacja celowa otrzymaua z budżeta państwa na zadania bieżące z zakresu
[administracji raądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
[przez powiat
Pozostaje zadania w zakresie polityki społecznej

2110
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

855
85508

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

2160

IRodzina

IRodziny zastępcze
[Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

Wartość

141 356,001
141 356,00
141 356,00|

469 461,00|
469 461,001
469461,00|

199 835,00
181 835,00
181 835,00

18 000,00
18 000,00|

3 800,001
3 800,001
3 800,00|

5 732 820,00
5 716 820,00
5 716 820,00

16000,001
16 000,00

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

l 333 700,00
l 333 700,00

l 333 700,00

193 040,00
193 040,00
193 040,00

209 605,00
209 605,00
209 605,00
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ladmmistracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
iwychowawczego, dodatta.1 do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w
wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w
Iwychowywaniu dzieci

Razem: 8 481 617,00;
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Łowickiego
zdma....J./l.....l^teo...

u

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

.?.M^W

-.2022 r.

Dział l Rozdział l Paragraf Treść

700

/^\.

70005
Gospodarka mieszkaniowa

4010
4040

rospodarka gruntami i nieruchomościami
IWynagrodzenia osobowe pracowników
[Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4300
4390

[Zakup usług pozostałych
|Zakup ushig obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4430
4480

|Różne opłaty i składki
IPodatek od niemchomości

4610
710

r\.

71015

|Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
IDzialalność usługowa

3020
[Nadzór budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010
4020

.Wynagrodzeuia 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
[Zakup materiałów i wyposażenia

4280
4300

|Zakup ushłg zdrowotnych
|Zakup usług pozostałych

4360
4400

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za admimstrowame i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
Igarażowe

4410
4430

|Podr6że służbowe krajowe
|Różne opłaty i składki

4440
4550

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjatnych
ISzkoleiiia członków korpusu shiżby cywihiej

4610
4700

[Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

750
75011

ISzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu shjżby C3rwilnej
lAdministracja publiczna

4010
4040

|Urzędy wojewódzkie
IWynagrodzenia osobowe pracowników
[Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

ISkładki na ubezpieczenia społeczne

4210
75045

ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
|Zakup materiatów i wyposażenia
IKwalifikacja wojskowa

4110
4120

ISkładki na ubezpieczenia społeczne
ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4170
4210

IWynagrodzenia bezosobowe
|Zakup materidów i wyposażenia

4300
4360

|Zakup usług pozostałych

752
75212

lOpłaty z tytułu zalaipu ushig telekomunikacyjnych
Obrona narodowa

|Pozostate wydatki obronne

754
4300 |Zakup usług pozostałych

75411
IBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3070
[Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki osobowe mezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
Ifiinkcj onariuszom

Wartość

141 356,00|
141 356,001
67 897,54|
7 102,46|
7 700,001
l 000,001
l 156,001
2 000,001
4 000,00i

50 000,001
500,001

469 461,001
469 461,001

500,001
108 500,001
227 565,001
25 000,00i
64 739,00
6 017,00
2 000,00

800,00
9431,00

550,00
10 500,00

l 000,00
l 100,00
8 259,00
l 000,00
l 000,00
l 500,00

199 835,00
181 835,00
160 973,271

9 026,73
10 000,00
l 635,00
200,00

18 000,00
l 400,00

50,00
10 000,00
l 000,00
5 500,00

50,00
3 800,00
3 800,00
3 800,00

5 732 820,00
5 716 820,00

190 800,00
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?

4010
4020

jWynagrodzenia osobowe pracowników
IWynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywikiej

4040
4050

Podatkowe wynagrodzenie roczne
lUposażenia żołnierzy zawodowych oraz ftiakcjonariuszy

4060 |Łine nalezaości żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do
Iwvnagrodzen

4070 podatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody
Iroczne dla funlccjonariuszy

4080 |Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku
Iżołmerzom i fuiikcionariuszom zwohiionym ze służby

4110
4120

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

4170 IWynagrodzenia bezosobowe
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

|oraz pozostałe nleżności
4210
4260

IZakup materiałów i wyposażenia
IZakup energii

4270
4280

|Zakup ushig remontowych
|Zakup usług zdrowofaiych

4300
4360

IZakup usług pozostałych
[Opłaty z tytułu zahipu usług telekomunikacyjnych

4410
4440

IPodróże shiżbowe krajowe
lOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjahiych

4480 IPodatek od nieruchomości
4710 IWpłaty na PPK fmansowape przez podmiot zatmdniąjący

39 270,00|
57 590,001
8 200,00|

4 212 900,001
94 900,00|

350 700,001

29 200,00i

19 000,00
2 600,00
4 000,00

378 700,00

137 534,00
60 000,00|
37 700,001
10 000,00|
40 000,001
i2opo,goj
2 000,001
3 300,00|

24 966,00|
l 460,001

75414 lObrona cywilna 16 000,00
4210 |Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,001

755 IWymiar sprawiedliwości 198 000,001
75515 INieodptatna pomoc prawna 198 000,001

2360 |Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
Itrybie art. 221 ustawy, na fmaiisowanie lub dofmansowaiue zadań
|zleconych do realizacji orgaiiizacjom prowadzącym działakiość pożytku
Ipublicznego

4210
4300

|Zakup materiałów i wyposażenia
|ZaJmp usług pozostałych

4360 |0płaty z tytułu zakupu usług telekomunilcacyjnych

126 060,00:

10 104,00
60 360,00'
l 476,00

851 lOchrona zdrowia l 333 700,00
85156 |Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie

|ob^ętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
l 333 700,00

4130 ISkładki na ubezpieczenie zdrowotne l 333 700,00
853 IPozostale zadania w zakresie polityki społecznej 193 040,00

85321 |Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności 193 040,00
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
4110

podatkowe wynagrodzenie roczne
[Składki na ubezpieczema społeczne

4120 ISkrtadki na Fundusz Pracy oraz Fuudusz Solidarnościowy

163951,87
16048J3
12 000,00
l 040,001

855 IRodzina 209 605,001
85508 IRodziny zastępcze 209 605,00

3110 IŚwiadczeaia społeczne
4010 IWynagrodzema osobowe pracowników
4110
4120

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

207 509,00
l 751,00

302,00
43,00

Razem: 8 481 617,001
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....^$..^.3^ 3.
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia......^.4....^..^0............2022 r.

<J

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku przez powiat,
w związku z realizacją zadań zlecanych

Dziat I Rozdziat | Paragraf Nazwa

700

^

70005
[Gospodarka mieszkaniowa
[Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 [Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowaiLJe i służebności
0550 [Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

pednostek samorządu terytorialnego lub iruiych jednostek zaliczanych do
|sektora fmansów publicznych oraz uuiych umów o podobnym
lcharakterze

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
Iprawo własności

0770 |Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
lużytkowania wieczystego meruchomości

853
85321

IPozostate zadania w zakresie polityki społecznej

0690
|Zespoly do spraw orzekania o niepetaosprawności
IWplywy z różnych opłat

Razem:

Wartość

893 000,00
893 000,00]

13 000,001
700 000,001
20 000,00i

110000,001

50 000,00;

2 660,00
2 660,00]
2 660,00

895 660,00|
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