
UCHWAI-A NR 19/2015

Zarzqdu Powiatu Rawskiego

z 17 hftego 20 15 roku

w sprawie zmiany plan6w finansowych budZetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok.

Na podstawie art.32 ust. I i ust.2 pkt.4 ustawy zdnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.249 ust.

l, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885,

poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 9l l, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwala, co

nast?puJ e:

$ l. Ustala sig plany finansowe do Uchwaly Zarzqdt Powiatu Rawskiego Nr 18/2015 z dnia

17 lutego 2014 roku, zgodnie z zalqcznikami nr 1 i 2 do uchwaly.

$ 2. Wprowadza sig zmiany w planie finansowym wydatk6w zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do

uchwaly.

g 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Zarzqd Powiatt:

J6zef Matysiak

Marian Krzyczkowski

Tadeusz Damaz

Jaroslaw Kobierski

Marek Sekuter

Starosta

Wicestarosta

Czlonek Zarz4du

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu



ZaL4cznik nr I

Dochody Bud2etu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiplazeni

Dzial
P.ozdzia\

$

Nazvva Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwigkszenia

I 2 J 4
700 Gospodarka mieszkaniowa 186 259
70005 Cospodarka gruntami i nieruchomoScramr t86 259
2t10 Dotacj e celowe otrzymane z budZetu paristwa na

zadania biezqc e z zakresu admini stracj i rz4dowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

186 202

2910 Wplywy ze zrvrot6w dotacji oraz platnoSci, w tym
wykorzystanych ni ezgodnie z pr zeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych
mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie iub
w nadmiernei wvsokodci

57

754 Bezpieczefistwo publiczne i ochrona
przeciwpo2arowa

I 700

75411 Komendy powiatowe Paristwowei Stra2y Pozamei I 700
2110 Dotacje celowe otrzFane z budzetu paristwa na

zadania bieZqc e z zakresu administracj i rz4dowej
onz inne zadaria zlecone ustawami realizowane
przez powiat

1 700

851 Ochrona zdrowia 23 900
85 156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

Swiadczenia dla os6b nieobjEtych obowiqzkiem
ubezpieczenta zdrowotne go

23 900

2tt0 Dotacje celowe olrzymane z budzetu paristwa na
zadania bie2qce z zakresu administracj i rz4dowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
Przez P}v,tiat

23 900

853 Pozostale zadania w zakresie polityki sDolecznei 6 000
85321 Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnoSci 6 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu paristwa na

zadania bie21ce z zakresu administracj i rz4dowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

6 000

Razem: 29 900 187 959

Matysiah'



Zalqczntk w 2

Wydatki Powiatu Rawskiego - zrvigkszenia i znniej
Plan finansowy

Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz platnodci,
w tym wykorzystanych niezgodnie
z pr zeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienaleZnie lub
w nadmiernej wysokoSci
- zadania wlasne

Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz
os6b fizvcznvch - zadania vadowe
Pozostale zadania w zakresie polityki

Zespoly do spraw orzekania
o niepelnosprarvnoSci - zadania rzadowe

4110 rz
4170 rz

Komenda Powiatowa Paristwowej Starry Poiarnej

Bezpieczefstwo publiczne i ochrona

Komendy powiatowe Paristwowej Stra2y
- zadatia ruadowe

4210 tz

Skladki na ubezpieczerie zdrowoure oraz
iwiadczenia d1a os6b nieobjEtych
obowiqzkiem ub ezpteczerna zdr owotnego

4130 n
Dom Dziecka w Rawie Mazowieckie

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
Swiadczenia dla os6b nieobjgtych
obowi4zkiem ub ezpieczenia zdr owotne go

Matysiwk



Wydatki Powiatu Rawskiego - zwigkszenia i zrnniej
Plan finansowy

ZaLqcmiknr 3

Dz. Roz. $ Tre36
url

lwota
.ieiszenia

Kwota
zwigkszenia

Starostwo 100 100
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 100

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami
- zadania wlasne

100 100

4580 Pozostale odsetki 100
4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz

os6b fizvcznvch
t00

Komenda Powiatowa Parfistwowej Straiy Po2arnej
w Rawie Mazowieckiei

12 419,00 12 419,00

754 Bezpieczefstwo publiczne i ochrona
przeciwpo2arowa

t2 419,00 12 419,00

754r1 Komendy powiatowe Pa.fstwowej ShaZy
Po2anei - zadania rzadowe

12 419,00 12 419,00

4050 rz Upo sa:Zenia Zoln ier zy zaw o dowy ch or az
funkci onariuszv

t2 419,00

4060rz Pozostale nale2no5ci Zolnierzy
zawodowych oraz frmkci onariuszy

12 419,00

Razem: t2 519.00 12 519.00
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Objafnienia

do Uchwaly Zarz4du Powiatu Rawskiego nr 19/20

z dnia l7 lutego 2015 roku

Zgodnie z ustaw4 o finansach publicznych Zarzqd jest

plan6w fmansowych, poniew€d bud:Zet Uchwal4 Zarz$u Powiatu

zrnieniony, dokonuje sig zrniany planu. Ponadto wprowadza siE zrniany

wydatk6w w Starostwie oraz w Komendzie Powiatowej Stra2y

Mazowieckiej.

do opracowania

18/2015 zostal

planie finansowym

ysiah


