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UCHWAI.A NR 21312016

Zarz1dl Powiatu Rawskiego

z 13 wrze6nia 2016 roku

zmiany plan6w finansowych bud2etu Powiatu Rawskiego na 2016 rok.

podstawie art.32 ust. I i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

(Dz. rJ. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 249 nst. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roKu o publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; 22014 r. poz. 379,

poz .9 l1 poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877;22015 r. poz.238, poz. 532, poz. 1045, poz. lll7, poz.

1  130, 1189, poz. l190,poz. 1269, poz. 1358,po2. 1513, poz. 1830,po2. 1854, poz. l890,poz.

16 r. 195 i poz. 1257) uchwala, co nastgpuje:

Ustala sig plany finansowe do Uchwaly Rady Powiatu Rawskiego Nr XXl06/2016

z dnia 13 wrzeinia 2016 roku, zgodnie z zalqcznrkami nr I i 2 do uchwaly.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zal4cznrk nr 1

Dochody Bud2etu Powiatu Rawskiego - zmniej szenia i zwigkszenia
Plan finansowy

Dzial
Rozdzit

$
Nazwa

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwigkszenia

I 2 3 4
600 Transport i 14cznoS6 110 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 l0  000
6300 Dotacj a celowa otrzymana z tyt.ulu pomocy

finansowej udzielanej migdzy jednostkami
samorzEdu tery.torialnego na dofinansowanie
wlasnych zadaf inwestycyjnych i zakup6w
inwestycyjnych

1 10  000

754 Bezpieczef stwo publiczne i ochrona
przeciwpo2arowa

73 000

75495 Pozostala dzialalnoSi 73 000
6260 Dotacje otrzymane z paristwowych funduszy

celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztow realizacji inwestycji i zakupow
inwestycyjnych jednostek sektora finans6w
publicznych

13 000

853 Pozoslale zadania w zakresie polityki spolecznej 75 200
8s333 Powiatowe urzEdy pracy 75 200
2690 Srodki Funduszu Pracy przekazane powiatom

z przeznaczentem na finansowanie koszt6w
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i skladek na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w
powiatowego urzgdu pracy

15 200

921 Kultura i ochrona dziedzicfwa narodoweqo 15 000
92195 Pozostala dzialalnoSi 15 000
6300 Dotacja celowa otrzymana z tJtDlu pomocy

finansowej udzielanej migdzy jednostkami

samorz4du terytorialnego na dofinansowanie
wlasnych zadaf inwestycyjnych i zakup6w
inwestycyjnych

15 000

Razem 273 200
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Zal4cznlk nr 2

Wydatki Powiatu Rawskiego - zwigkszenia i zmniejszenia
Plan finansowv

Transport i l4czno66

Drogi publiczne powiatowe
- zadania wlasne

Dotacj e celowe przekazane gminie
na zadania bie24ce realizowane
na podstawie porozumiei (um6w) migdzy
jednostkami samorz4du terltorialnego

Wydatki inwestycyjne jednostek
budZetowych
Przebudowa chodnika ul. Ksig2e domki -

etap III

Remont drogi powiatowej nr 1l22E Biala

Rawska Sadkowice - nowe Miasto w
mielcie Biala Rawska ulica lliej ska

Pozostala dzialalnoSi - zadania wlasne

Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budzetowych

Rozwdj e-administracj i i komunikacj i
e I e ktronic znej, w spier aj qcej rorw6j

spole cze fis tw a w pow iatac h i gminac h
wojewddztwa l6dzkiego. Budowa platform
dla mie s z koric 6w umoz liw iaj qcyc h do stgp
przez Internet do uslug publicznych.

Zakup s przg tu ko mput e row e go (s erw e r,
zestawy komputerowe, drukarka, system
do arc hiwizacj i, oprogr amow ani e)

76 975

Administracja publiczna

Starostwa Dowiatowe - zadania wlasne
Zakup uslug pozostalych

Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud2etowych
Zakup c entr ali telefonicznej



Rozw6j e-administracji i komunikacj i

elektronicznej, wspieraj qcej ronvdj
spol ecze y'ts fw a w pow i at ac h i gminac h
wojew6dztwa l6dzkie go. Budowa platform

dla mie s z kafic6w umo2l iw iaj qcyc h do st gp

przez Internet do uslug publicznych.

27 597

Zakup sprzgtu komputerowego (zestawy

ko mpute row e, opro gr amow anie )

27 597

Rezerwv os6lne i celowe - zadania wlasne

15 000
35 000
86 000

Szpitale og6lne - zadania wlasne

Wydatki inwestycyjne jednostek

budZetowych

Budowa sieci gazowej zasilajqcej

kotlownie na terenie Szpitala Sw. Ducha w
Rawie Mazowieckiej

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Pozostala dzialalno56 - zadania wlasne

Wydatki inwestycyjne j ednostek
budZetowych
Rew ital izacj a Zabytkow ej Ko le i
Wqskotorowej Rogdw - Rawa - Biala -

etap I i II wraz z remontem parowozu

Px18-191I

f rz4d Pracy w Rawie Mazowieckiej

Pozostale zadania w zakresie polifyki

spolecznej
Powiatowe urzgdy pracy - zadania wlasne

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

owiatowa Paf stwowej Strazy Po2arnej

Bezpieczef stwo publiczne i ochrona
przeciwpo2arowa

Komendy powiatowe Paristwowej Strazy



Wydatki na zakupy inwestycyjne

iednostek budZetowvch
Zakup le kkiego samocho du ratownictwa
wodnego z lryposaZeniem na potrzeby
Komendy Powiatowej PSP w Rawie
Mazowieckiei

Wydatki na zakupy inwestycyj ne
jednostek budZetowych
Zakup I e kkie go s amocho du ratou)nictwa
wodnego z wyposszeniem na potrzeby
Komendy Powiatowej PSP w Rawie
Mazowieckiei



plan6w

zostal

ObiaSnienia

do Uchwaly ZarzqduPowia;tu Rawskiego nr 21312016

z dnia 13 wrze6nia 2016 roku

e z ustawq o finansach publicznych Zan4d jest uprawniony do opracowania

poniewaZ budzet Uchwal4 Rady Powiatu Rawskiego XXl106/2016

ony, dokonuje sig zmiany planu.
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