
Uchwala Nr 59/2003
Zarz¹du Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 31 paŸdziernika 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie roku 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592; z 2002
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214
poz. 1806) oraz na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o fmansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U Nr 15,
poz. 148; Nr 45 poz. 391; Nr 65, poz. 594) Zarz¹d Powiatu Rawskiego w Rawie
Mazowieckiej uchwala co nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza siê dochody bud¿etowe o kwotê 5.071 z³ i zwiêksza o kwotê
542.759 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr l.

§ 2. Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe o kwotê 5.071 z³ i zwiêksza o kwotê
542.759 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 3. Przenosi siê wydatki z rezerw:
- ogólnej kwotê 4.000 z³ do dzia³u 750 - Administracja publiczna
- celowej (801/854) kwotê 406.858 z³ do dzia³u 801-0œwiata i wychowanie
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

zgodniewydatków bud¿etowychZIlllan planach§ 4. Dokonuje siê
z za³¹cznikiem Nr 4.

w

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Zarz¹d Powiatu

Józef Matysiak Starosta

Marian Krzyczkowski Wice starosta

Cz³onek Zarz¹duLongina Krêpska

Cz³onek Zarz¹duJerzy Kuba

Cz³onek Zarz¹duKrzysztof Janeczek



Objaœnienia
do Uchwa³y Nr 59/2003 Zarz¹du Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 paŸdziernika 2003 r.

DOCHODY I WYDATKI

Zmian w dochodach i wydatkach dokonano na podstawie pism £ódzkiego Urzêdu
Wojewódzkiego w £odzi:
1. FN.I.-3011-3/52-X/2003 z dnia 14 paŸdziernika 2003 r.
2. FN.I.-3011-8i.163/03 z dnia 22 paŸdziernika 2003 r.
3. FN.I.-3011-3/57-X/2003 z dnia 27 paŸdziernika 2003 r.

którymi dokonano zmian w dotacjach z bud¿etu pañstwa dla powiatu rawskiego na
zadania w³asne i zadania z zakresu administracji rz¹dowej.

Wynikiem zmian w dochodach s¹ zmiany w wydatkach, z czego najpowa¿niejsza
zmiana dotyczy dzia³u 851-0chrona zdrowia po stronie zwiêkszenia o kwotê 521.884 z³ z
czego kwota 516.184 z³ to wydatki na sfInansowanie programu dzia³añ os³onowych w ramach
restrukturyzacji dla Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Rawie

Mazowieckiej.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW Z REZERW

Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotê 4.00 z³ do rozdzia³u 75095 - Pozosta³a
dzia³alnoœæ na op³acenie kosztów wykonania folderu powiatu.

Z rezerwy celowej (801/854) przeniesiono kwotê 406.858 z³ z tego 139.730 z³ dla
Liceum Ogó lnokszta³c¹cego na wydatki bie¿¹ce oraz kwotê 267.128 z³ dla Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej równie¿ na wydatki bie¿¹ce. W obydwu
placówkach najpowa¿niejsze braki by³y w œrodkach na wynagrodzenia i pochodne.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Zmian dokonano na wnioski Dyrektorów jednostek powiatowych i Wydzia³ów
tutejszego Starostwa.


