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UCHWAŁA NR ./.^.^..O.WU
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ..<$?.^...^^.<?^.^.^.... 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 2022 r.
póz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 Powiahi 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. Nr 975/2022 z dnia 30 czerwca
2022 r., Nr 996/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. oraz Nr 1021/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., wprowadza się
następujące zmiany:

l) załącznik nr \ pochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań
zzah-esu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi KStawami" otrzymuje br2mienie 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 mniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l do uchwały Nr ...<1.Q.L..%.^0»2.^
Zarządu Powiat.i Łowickiego
z dnia..&2^...j^ftfl.t<S.UA.CA,...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 | Paragraf Treść Wartość

700 lospodarka mieszkaniowa 435 313,001
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 435 313,001

2110 potacja celowa otrzymana z budżefai państwa na zadania bieżące z
zakresu admmistracji rządowej oraz mnę zadania zlecone ustawami
-ealizowane przez powiat

435313,001

710 IDziatalność usługowa 703 545,00
71012 [Zadania z zakresu geodezji i kartografii 100 000,00

2110 potacja celowa otrzymana z budżefai państwa na zadania bieżące z
|zakresu admmistracji rządowej oraz mnę zadania zlecone ustawami
-ealizowane przez powiat

100 000,00

71015 Nadzór budowlany 603 545,00
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat

603 545,00

750 Administracja publiczna 199 835,00
75011 |Urzędy wojewódzkie 181 835,00

2110 [Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
|zakresu admuustracji rządowej Oraz mnę zadania zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat

181 835,00

75045 IKwalifikacja wojskowa 18 000,00
2110 |Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z

Izafcresu admmistracji rządowej oraz mnę zadania zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat

18 000,00

752 Obrona narodowa 3 800,00
75212 IPozostale wydatki obronne 3 800,00

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

3 800,00

754 |Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 665 955,00
75411 IKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 649 955,00

2110 |Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
|zafcresu admmistracji rządowej oraz mnę zadama zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat

6 649 955,00

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

zakresu administracji rządowej oraz irme zadsmia zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat

16 000,OC

755 IWymiar sprawiedliwości 198 000,OC
75515 INieodplatna pomoc prawna 198 000,OC

2110 Dotacja celowa otiTymana z budżefai państwa na zadania bieżące z
zakresu admmistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat

198 000,OC

801 Oświata i wychowanie 15 319,0(
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do

[podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
lcwiczeniowych

15 319.0C

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
zata-esu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
[realizowane przez powiat

15319,0(

851 lOchrona zdrowia l 294 137,0(
85156 |SkIadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie

jobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
l 294 137,OC
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2110

852
85205

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz urnę zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
IPomoc społeczna
IZadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2110

853
85321

|Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
-ealizowane przez powiat
IPozostale zadania w zakresie polityki społecznej
[Zespoły do spraw orzekania o niepelnosprawności

2110

85334

IDotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
zala-esu admmistracji rządowej oraz iime zadania zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat
|Pomoc dla repatriantów

2110

855
85508

|Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
|zakresu administracji rządowej oraz urnę zadania zlecone ustawami
Irealizowane przez powiat
IRodzina

2160
IRodziny zastępcze
potacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
[zakresu admmistracji rządowej zlecoue powiatom, związane z realizacją
dodatku wychowawczego, dodatku do zryczahowanej kwoty oraz
dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc
Ipaństwa w wychowywaniu dzieci

Razem

l 294 137,001

13 500,001
13 500,00
13 500,001

257 641,92
218 801,001
218801,00

38 840,92'
38 840,92

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

9 988 772,92
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ../!.(-'IA.'S..|.^^.'<
Zarządu Powiali Łowickiego
z dnia....3.^...l^.^.C.^.^A....2022 r.

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

Dział [Rozdziali Paragraf Treść Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 435 313,00

70005 ^spodarka gruntami i nieruchomościami 435 313,00
4010
4040

iVynagrodzeaia osobowe pracowników
IPodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

ifctadki na ubezpieczenia społeczne

4300
4390

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
[Zakup usług pozostałych

4430
4480

,akup usług obejmujących wykoname ekspertyz, aiializ i opinii
^.óżne opłaty i składki

IPodatek od niemchomości
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

231 554,541
7 102,46|

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

110800,00
3 200,00

49 800,00
l 500,00

710 IDzialalność usługowa 703 545,00
71012 [Zadania z zakresu geodezji i kartografii 100 000,00

4300 |Zakup usługjiozostałych 100 000,00
71015 Nadzór budowlany 603 545,00

3020 IWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
4020

IWynagrodzenia osobowe pracownilców

4040
4110

Wynagrodzeuia osobowe członków korpusu shiżby cywihiej
|Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

4120
4170

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4210
4280

Wynagrodzeuia bezosobowe
IZakup materiałów i wyposażenia
|Załaip usług zdrowotnych

4300
4360

|Zakup usług pozostałych

4400
Opłaty z tytuhi zaJsupu ushig telekomunikacyjnych

4430
4440

Opłaty za admmistrowame i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
[Różne opłaty i składki

4610
4700

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjahiych
IKoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
ISzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywihiej

500,00
212510,00
230 970,00
22 137,00
68 879,00
7353,00
l 860,00
4 500,00
l 500,00

20 100,00
510,00

18000,00

l 367,00
8 259,00
5 OOO.OC

100,OC
750 Administracja publiczna 199 835,0(

75011 lUrzędy wojewódzkie 181 835,0(
4010
4040

|Wy nagrodzenia osobowe pracowników
IDodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

Składki na ubezpieczenia społeczne

4210
|Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz SolidaiTiościowy
IZakup materiałów i wyposażeiiia

155 973,27
9 026,73

15 000,0(
l 635,0(

200,0(
75045 IKwalifikacja wojskowa 18 000,0(

4110
4170

Składki na ubezpieczenia społeczne

4210
4300

Wynagrodzenia bezosobowe
IZakup materiałów i wyposażenia
IZakup usług pozostałych

1383,1
10 066,8

50,0(
6 500,0

752 lObrona narodowa 3 800,0i
75212 IPozostale wydatki obronne 3 800,0i

4300 IZalcup usług pozostałych 3 800,0'
754 |Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 665 955,0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 649 955,0i
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i

Ifunkcjonariuszom
4010 !Wy nagrodzenia osobowe pracowników

213 200,0'

44 940,0i



4020
4040

ynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywiliiej

4050
4060

odatkowe wynagrodzenie roczne
63 590,001
8215,001

posażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcionariuszy

4070

me należności żohiierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do
ynagrodzeń

4 689 503,00

4110
4120

odatkowe uposażenie roczne dla żohiierzy zawodowych oraz nagrody
iczne dla fiinlccjonariuszy
cładki na ubezpieczenia społeczne
dadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4170
4180

ynagrodzenia bezosobowe

4210
4260

ównoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
•aż pozostałe nleżności
,akup materiałów i wyposażenia
akup energii

4270
4280

akup usług remontowych

4300
4360

-akup usług zdrowotnych
akup ushig pozostałych
'płaty z tytuhi zakupu usług telekomunikacyinych

4410
4440

odróże służbowe to-ąjowe

4480

^ 75414

'dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjahiych
odatek od niemchomości

4210
755

)brona cywilna
,akup materiałów i wyposażenia

75515
2360

Vymiar sprawiedliwości
Nieodpłatna pomoc prawna
)otacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoriabego, udzielone w

|trybie art. 221 ustawy, na fmansowanie lub dofmansowanie zadań
:leconych do realizacji organizacjom prowadzącym dziatakiość pożytku
)ublicznego

4210
4300

,akup materiałów i wyposażenia

4360
801

akup usług pozostałych
)płaty z tytułu zakupu ushig telekomunikacyjuych

80153
Oświata i wychowanie

4210
4240

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
|materialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
[Zakup materiałów i wyposażenia

851
85156

IZakup środków dydaktycznych i książek
Ochrona zdrowia

4130
852

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
składki na ubezpieczeuie zdrowotae
Pomoc społeczna

<^.
85205

4110
IZadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4170
4210

^kładki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

853
85321

|Zahip materiałów i wyposażenia
IPozostate zadania w zakresie polityki społecznej

4010
4040

IZespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności
Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110
4120

IDodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

4210
85334

ISkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
|Zakup materiałów i wyposażenia

3110
855

|Pomoc dla repatriantów
.Świadczenia społeczne
Rodzina

85508
3110

IRodziny zastępcze
Świadczenia społeczne

4010
4110
4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników
jSfcladki na ubezpieczenia społeczne
[Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Razem:

107 797,001

350700,00'

22 630,001
2 880,00
4 000,00|

770 000,00|

182 534,001
73 000,00
22 674,001

7 000,001
45 000,00'
12 000,001
2 000,001
3 326,00

24 966,00
16 000,00|
16 000,00

198 000,00]
198 000,001
126 060,00

10 104,001
60 360,001
l 476,00

15 319,00|
15 319,00|

152,00
15 167,00]

l 294 137,001
l 294 137,00

l 294 137,001
13 500,00
13 500,00]

882,001
11 118,00
l 500,00

257 641,92|
218 801,00
168 149,87
16048,13
27 000,001

3 540,00
4 063,001

38 840,921
38 840,92:

201 727,00
201 727,001
199710,73

l 684,37
290,53
4l,37|

9 988 772,92
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