
UCHWAŁA NR .......a.Ql<e..V<=3.0^
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia....^....LA.PLO,. 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.
póz. 1526) oraz art. 249 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
póz. 305, 1236, 1535,1773, 1927,1981 12270 oraz z 2022 r. póz. 583, 655, 107911283) uchwala się, co
następuje:

§ l. W uchwale Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2022 rok, zmienionej uchwałami Zarządu Powiali Łowickiego Nr 913/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
Nr 938/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.. Nr 961/2022 z dnia 30 maja 2022 r. oraz Nr 975/2022 z dnia 30 czerwca
2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

l) załącznik nr l „Dochody 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROST. :CKI

Marotn Kosioi'ek

^~\
••^-'

WICESTAROST. I

r 'al czy k

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Golaszewski

;:-^'s.^i. u NIE.
,Y^,TLJŁO(WIQK[EGO

w
^"jnib.a MaHT.carz:

A9T"t@
Ra^a Prawny



Załącznik Nr l do uchwały Nr...... Ji.>)vo..\sL<-
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia...2^....\^-.9.^.ys...........2022 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 l Paragraf Treść Wartość

700 IGospodarka mieszkaniowa 435 313,00
70005 IGospodarka gruntami i nieruchomościami 435 313,00

2110 |Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zah-esu
ladmimstracji rządowej oraz imię zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

435313,001

710 IDziatalność usługowa 703 545,00
71012 IZadania z zakresu geodezji i kartografii 100 000,00]

2110 IDotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
|admmistracji rządowej oraz iime zadarua zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

100 000,00

71015 INadzór budowlany 603 545,001
2110 ]Dotacja celowa otrzymana z budżetai państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz urnę zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

603 545,001

750 lAdministracja publiczna 199 835,001
75011 .Urzędy wojewódzkie 181 835,00!

2110 ]Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administa-acji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

181 835,00;

75045 IKwalifikac.ja wojskowa 18 000,001
2110 potacja celowa otrzymana z budżetai państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami realizowane
[przez powiat

18 000,00'

752 Obrona narodowa 3 800,00|
75212 Pozostałe wydatki obronne 3 800,001

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

3 800,00

754 IBezpiecżeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 461 696,001
75411 IKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 445 696,00

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

6 445 696,00|

75414 Obrona cywilna •16 000,00
2110 potacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

|administracji i-ządowej oraz mnę zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

16 000,00|

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

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
[admimsfa'acji rządowej oraz imię zadania zlecone ustawami realizowane
[przez powiat

198 000,00|

801 iOświata i wychowanie 15 319,00|
80153 |Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

Imateriaiów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
15 319,00|

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

15319,001

851 iOchrona zdrowia l 294 137,001
85156 |SkIadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie

lob.jętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
l 294 137,00

2110 IDotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu l 294 137,001



administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

852
85205

Pomoc społeczna
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

853
85321

jPozostate zadania w zakresie polityki społecznej
IZespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

85334 IPomoc dla repatriantów
2110 [Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

|administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Iprzez powiat

855 Rodzina
85508 IRodziny zastępcze

2160

^

IDotacja celowa otazymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
|administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
wychowawczego, dodatku do zi-yczałtowanej kwoty oraz dodatku w
|wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w
Iwychowywaniu dzieci

Razem:

13 500,00
13 500,00
13 500,00|

247 968,881
218801,001
218801,001

29 167,88;
29 167,88|

201 727,00
201 727,00
201 727,00

9 774 840,881
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...<:^°^\f^r:^'
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dma..3^...v^.<$U?^-............2022 r.

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

Dział l Rozdział l Paragraf Treść Wartość

700 IGospodarka mieszkaniowa 435 313,001
70005 [Gospodarka gruntami i nieruchomościami 435 313,001

4010
4040

IWynagrodzenia osobowe pracowników
IDodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

ISkladki na ubezpieczeuia społeczne
ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4300
4390

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

4430
4480

IRóżne opłaty i składki
IPodatek od niei-uchomości

4610 IKoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

231 554,54
7 102,46|

27 700,001
2 500,001
l 156,00|

110800,001
3 200,00|

49 800,001
l 500,001

710 IDziaialność usługowa 703 545,001
71012 IZadania z zakresu geodezji i kartografii 100 000,001

4300 IZakup usług pozostałych 100 000,001
71015 [Nadzór budowlany 603 545,00|

3020 IWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
4020

IWynagrodzenia osobowe pracowników
iWy nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywihiej

4040
4110

IDodatkowe wynagrodzenie roczne
ISkładki na ubezpieczenia społeczne

4120
4210

ISkiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
IZakup materiałów i wyposażenia

4280
4300

|Zakup usług zdrowotnych
IZataip usług pozostałych

4360 |0płaty z tytułu zakupu ushig telekomunikacyjnych
4400 lOpłaty za administrowaiiie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe
4410
4430

IPodróże służbowe krajowe
iRóżne opłaty i składki

4440
4550

lOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń sociatoych
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

4610
4700

IKoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
ISzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słiiżby cywilnej

500,001
206110,001
240 130,00|

25 000,00:
68 879,00|
6517,001
3 500,001
l 500,00,

18500,00i
550,001

18 000,00|

0,00;
l 100,001
8 259,001

0,00|
. 5 000,00

0,001
750 lAdministracja publiczna 199 835,001

75011 Urzędy wojewódzkie 181 835,001
4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracowników
IDodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

iSkładki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

160 973,271
9 026,73

10 000,001
l 635,001

200,001
75045 IKwalifikacja wojskowa 18 000,00

4110
4120

ISkładki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia

4300
4360

Zakup ushig pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu ushig telekomunikacyjnych

1383,11
0,00|

10 066,891
50,001

6 500,001
0,00|

752 Obrona narodowa 3 800,001
75212 Pozostałe wydatki obronne 3 800,001

4300 Zakup usług pozostałych 3 800,001
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 461 696,001

75411 Komendy powiatowe Panshvowej Straży Pożarnej 6 445 696,001



3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
Iftinkcjonariuszom

4010
4020

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040
4050

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu shiżby cywilnej
IPodatkowe wynagrodzenie roczne

4060
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funlccjonariuszy zaliczane do
wynagrodzeń

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

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

4110
4120

ISkładki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4170
4180

Wynagrodzenia bezosobowe
|Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żohiierzy i funkcjonariuszy
loraz pozostałe nleżności

4210
4260

|Zakup materiałów i wyposażenia
[Zakup energii

4270
4280

|Zakup usług remontowych
]Zakup usług zdrowotnych

r^
4300
4360

IZakup usług pozostałych

4410
4440

Opłaty z tytułu zakupu ushig telekomunikacyjnych
IPodróże shiżbowe krajowe

4480 IPodatek od nieruchomości
4710

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjakiych

IWpłaty na PPK fmansowane przez podmiot zatrudniający
75414

4210
IQbrona cywilna
|Zakup materiałów i wyposażenia

755
75515

IWymiar sprawiedliwości
INieodplatna pomoc prawna

2360 ]Dotacja celowa z budżefai jednostki samorządu terytoriahiego, udzielone w
[ta-ybie art. 221 ustawy, na fmansowanie lub dofmansowanie zadań
[zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działahiość pożytku
Ipublicznego

4210
4300

|Zakup materiałów i wyposażenia
|Zakup ushig pozostałych

4360
801

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

80153
[Oświata i wychowanie

4210
4240

|Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
Imaterialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
IZahip materiałów i wyposażenia

.^ 851
85156

|Zakup środków dydaktycznych ł książek
Ochrona zdrowia

4130
852

iSUadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
lobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
ISkładki na ubezpieczenie zdrowotne
IPomoc społeczna

85205
4110

IZadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4170
4210

ISkładki na ubezpieczenia społeczne
IWynagrodzenia bezosobowe

853
85321

IZakup materiałów i wyposażenia
IPozostale zadania w zakresie polityki społecznej

4010
4040

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
iWynagrodzenia osobowe pracowników
IDodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

okładki na ubezpieczenia społeczne

4210
85334

ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
[Zakup materiałów i wyposażenia
IPomoc dla repatriantów

3110
855

IŚwiadczenia społeczne
IRodzina

85508
3110
4010

IRodziny zastępcze
IŚwiadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

213200,001

44 940,001
63 590,001
8215,00

4675403,00
107 497,00|

350 700,00|

35 500,001

21 010,00]
2 880,001
4 000,00|

589 641,00|

137534,00
60 000,00
37 700,00
10 000,00
40 000,00
12 000,00
2 000,00
3 300,00

24 966,00
l 620,00

16 000,00
16 000,00

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

10 104,00
60 360,00

l 476,00
15319,00
15 319,00

152,00
15 167,00

l 294 137,00
l 294 137,00

l 294 137,00
13 500,00
13 500,00

882,00
11 118,00
l 500,00

247 968,88
218801,00
185 649,87
16048,13
12 000,00
l 040,00
4 063,0(

29 167,88
29 167,88

201 727,OC
201 727,OC
199710,73

l 684,371
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4110
4120

ISkładki na ubezpieczenia spoteczne
ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

290,53
41,37

Razem: 9 774 840,88
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