
Zarz¹du Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 11 wrzeœnia 2003 r.

w sprawie zwiêkszenia dochodów i wydatków bud¿etowych na 2003 rok,
przeniesienia wydatków z rezerw, wprowadzenie zmian w planach wydatków
bud¿etowych, wprowadzenie zmian do wykonania zadañ inwestycyjnych,
wprowadzenie zmian w za³¹czniku 13 A, oraz zmian w planie wydatków

gospodarstwa pomocniczego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym ( t.j. z 2001 roku DZ. U. Nr 142 poz. 1592, ze
zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2003 roku DZ. U. Nr 15,
poz. 148.) Zarz¹d Powiatu w Rawie Mazowieckiej uchwala co nastêpuje:

wydatki bud¿etowe o kwotê 9.200 z³ zgodnie§ 1. Zmniejsza siê dochody
za³¹cznikiem Nr 1.

z

§ 2. Przenosi siê wydatki z rezerw:
- ogólnej kwotê 1.879 z³ do dzia³u 750 - Administracja publiczna
- celowej (801/854) 62.626 z³ do dzia³ów:
801 - Oœwiata i wychowanie 49.426 z³
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 13.200 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje siê zmian w planie wydatków bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr3.

§ 4. Dokonuje siê zmian w wykazie zadañ inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4.

3 A zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5§ 5. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku



z dnia 11 wrzeœnia 2003 r.

DOCHODY I WYDATKI

Zmniejszenie dochodów i wydatków bud¿etowych dokonano zgodnie z
pismem £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi Nr FN.I.-3011-3/41-
VIll/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. Dochody to kwota 9.200 z³ - dotacja z
bud¿etu pañstwa na zadania z zakresu administracj i rz¹dowej.
Wydatki to 9.200 z³ na op³acenie sk³adek zdrowotnych za bezrobotnych.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW Z REZERW

Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotê 1.879 z³ do dzia³u 750 -
Administracja publiczna, rozdzia³ 75095 - Pozosta³a dzia³alnoœæ na
sfmansowanie wydatków w ramach promocj i powiatu na V Do¿ynkach
Powiatowych organizowanych wspólnie z gmin¹ Rawa Mazowiecka.

Z rezerwy celowej (801/854) 62.626 z³ przeniesiono do:
- dzia³ 801 - Oœwiata i wychowanie, rozdzia³ 80130. Szko³y zawodowe kwotê
49.426 z³. dla Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej na
sfmansowanie wydatków na wynagrodzenia pracowników w zwi¹zku ze
wzrostem zadañ edukacyjnych w I pó³roczu 2003 roku.
- dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzia³ 85403 - Specjalne

oœrodki szkolno-wychowawcze 13.200 z³ na sfmansowanie us³ug remontowych
polegaj¹cych na wymianie okien w Specjalnym Oœrodku Szkolno-
Wychowawczym w Rawie Mazowieckiej.
ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW

W dziale 600 - Transport i £¹cznoœæ rozdzia³ 60014 - Drogi publiczne

powiatowe dokonano zmian na kwoty 74.950 z³ polegaj¹c¹ na:
-zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotê 74.950 z³ a zwiêkszenie
wydatków bie¿¹cych o tê kwotê z tego na:

l. Dotacjê dla miasta Rawa Mazowiecka na dofinansowanie w wysokoœci
50% kosztów wykonania zatoki postojowej przy cmentarzu ( przy drodze
powiatowej) w wysokoœci 20.450 z³. (§ 2310).
2. Zwiêkszenie wydatków na remonty cz¹stkowe dróg powiatowych (29.500

z³), oraz robót przy naprawie chodnika w Regnowie (25.000 z³)


