
U chwa³a Nr

Zarz¹du Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 stycznia 2003 r.

Na podstawie art. 55 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póŸ. zm.) oraz
art. 109, 118 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicmych
( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póŸ. zm.) Zarz¹d Powiatu w Rawie Mazowieckiej
uchwala co nastêpuje:

§ 1

~

Dokonuje siê zmian w projekcie dochodów bud¿etu powiatu na 2003 r. zgodnie
z za³¹cznikiem Nr l.

§ 2

Dokonuje siê zmian w projekcie wydatków bud¿etowych powiatu na 2003 r.
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

3§

Dokonuje siê zmian w projekcie dochodów i wydatków bud¿etu powiatu na 2003 J;.
zwi¹zanych z realizacj¹ bie¿¹cych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3.

§ 4

Dokonuje siê zmian w projekcie dotacji zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
wykonywanych w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na 2003 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§ 5

Wprowadza siê zmiany do projektu wykazu zadañ inwestycyjnych zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5.



§ 6

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 KIzyczkowski
,

Longina Krêpska

Jerzy Kuba

Krzysztof Janeczek

~



~

I
- d?tacje 36.000 z³.na d?ta.cje przeznaczone dla Miasta Raw~ Mazow,ie~ka 1.0.000 z³ na f

bIe¿¹ce utrzymarue drog I 26.000 z³ na remont skrzy¿owanIa ul. KoscIuszki z ul. 1
Konstytucji 3 Maja. l

1
J
,

Pozosta³e zmiany w planie wydatków zarówno dotycz¹ce zwiêkszenia jak i zmniejszenia j

1-s¹ konsekwencj¹ zmian w dotacjach z bud¿etu pañstwa. ,

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ

Zmiany zarówno w dochodach i wydatkach stanowi¹ te same kwoty. Zmniejszenie
to kwota 17.400 z³. Zwiêkszenie to kwota 8.910 z³

,ZMIANY W DOTACJACH ~

Zwiêkszenie dotacji o 36.000 z³ dla Miasta Rawa Mazowiecka.

ZMIANY W WYKAZIE ZADAÑ INWESTYCYJNYCH

.

fi,;

~

Zmiany dotycz¹ zmniejszenia wydatków na modernizacjê dróg o kwotê 195.000 z³
zgodnie ze zmian¹ w planie wydatków bud¿etowych.

Po wprowadzeniu tych znñan znñenia siê kwota dochodów bud¿etowych. Po
zmianach zarówno w Uchwale Nr 11/2003 jak i znñanie wprowadzonej t¹ Uchwa³¹, dochody
bud¿etowe osi¹gn¹ kwotê ostateczn¹ w wysokoœci 27.084.010 z³.
Tym samym ulegnie znñanie wskaŸnik d³ugu powiatu na dzieñ 31 grudnia 2003 r. -
5.376.175 z³. Wynosi³ bêdzie 19,85% (dopuszczalny 60%).
Zmieni siê równie¿ wskaŸnik kwot przypadaj¹cych do sp³aty rat kredytów i po¿yczek wraz z
obs³ug¹ d³ugu publicznego. Wyniesie on 7,51% (2.033.139: 27.084.010).
(dopuszczalny 15%).

~
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§ 6

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

~.A. ,

Longina Krêpska Cz³onek Zarz¹du

~

Jerzy Kuba Cz³onek Zarz¹du
1

Cz³onek Zarz ,

1
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Krzysztof Janeczek
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Objaœnienia

do Uchwa~ Nr ..~.~.../2003 Zarz¹du Powiatu w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 stycznia 2003 r.

DOCHODY

Zmniejszenia i zwiêkszenia dochodów bud¿etu powiatu dokonano na podstawie:
1. Pisma Ministra Finansów z dnia 08.01.2003 r. Nr ST4-4820/1/2003 w wyniku, którego

zosta³y zmniejszone subwencje ogólne i udzia³ we wp³ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
- czêœæ oœwiatowa zmniejszenie o 827.864 z³
- czêœæ drogowa zmniejszenie o 155.897 z³
- czêœæ wyrównawcza zmniejszenie o 17.849 z³

£¹cznie zmniejszenie subwencji o 1.001.610 z³
Zmniejszenie udzia³u w podatku o 7.825 z³.

2. £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi z dnia 17.01.2003 r. NrFN.I-3011-3/P/2003 w
wyniku którego zmniejszono i zwiêkszono dotacje z bud¿etu pañstwa. W sumie dotacje
zmniejszono o 4.567.551 z³. Kwotê 4.476.000 z³ uwzglêdniono w Uchwale Nr 11/2003
Zarz¹du Powiatu w Rawie Mazowieckiej z dnia 16.01.2003 r. - kwota to dotacja w dziale
754, rozdzia³ 75405 - Komendy powiatowe Policji.
Poza t¹ kwot¹ - zwiêkszenie dotacji to kwota 33.010 z³

- zmniejszenie dotacji to kwota 124.561 z³.

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków spowodowanych zmniejszeniem subwencji oœwiatowej o
kwotê 827.864 z³ nast¹pi³o w dzia³ach:

313.199 z³
500.000 z³ (rezerwa celowa 801/854)

14.665 z³

80 l - oœwiata i wychowanie
758 - Ró¿ne rozliczenia
854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zmniejszenie wydatków w dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia - rezerwa ogólna o kwotê
25.674 z³ to skutek zmniejszenia czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej (17.849 z³) i
zmniejszenia dochodów z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym ( 7.825 z³).

Zmniejszenie wydatków spowodowanych zmniejszeniem subwencji drogowej o kwotê
155.897 z³. nast¹pi³o w dziale 600, rozdzia³ 60014 - Drogi publiczne powiatowe 61.897 z³.
Zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych 94.000 z³, zmniejszenie wydatków
maj¹tkowych (modernizacja dróg).
Ponadto wydatki maj¹tkowe zmniejszono o kwotê 101.000 z³ (modernizacja dróg) i
przeniesiono je na zwiêkszenie wydatków bie¿¹cych tj.

- wynagrodzenia i pochodne 65.000 z³ (na zabezpieczenie wynagrodzeñ Dyrektora

Wydzia³u)



dotacje 36.000 z³ na dotacje przeznaczone dla Miasta Rawa Mazowiecka 10.000 z³ na
bie¿¹ce utrzymanie dróg i 26.000 z³ na remont skrzy¿owania ul. Koœciuszki z ul.
Konstytucji 3 Maja.

I
Pozosta³e zmiany w planie wydatków zarówno dotycz¹ce zwiêkszenia jak i zmniejszenia
s¹ konsekwencj¹ zmian w dotacjach z bud¿etu pañstwa.

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ

Zmiany zarówno w dochodach i wydatkach stanowi¹ te same kwoty. Zmniejszenie
to kwota 17.400 z³. Zwiêkszenie to kwota 8.910 z³

ZMIANY W DOTACJACH

Zwiêkszenie dotacji o 36.000 z³ dla Miasta Rawa Mazowiecka.

ZMIANY W WYKAZIE ZADAÑ INWESTYCYJNYCH

Zmiany dotycz¹ zmniejszenia wydatków na modernizacjê dróg o kwotê 195.000 z³
zgodnie ze zmian¹ w planie wydatków bud¿etowych.

Po wprowadzeniu tych zmian zmienia siê kwota dochodów bud¿etowych. Po
zmianach zarówno w Uchwale Nr 11/2003 jak i zmianie wprowadzonej t¹ Uchwa³¹, dochody
bud¿etowe osi¹gn¹ kwotê ostateczn¹ w wysokoœci 27.084.010 z³.
Tym samym ulegnie zmianie wskaŸnik d³ugu powiatu na dzieñ 31 grudnia 2003 r. -
5.376.175 z³. Wynosi³ bêdzie 19,85% (dopuszczalny 60%).
Zmieni siê równie¿ wskaŸnik kwot przypadaj¹cych do sp³aty rat kredytów i po¿yczek wraz z
obs³ug¹ d³ugu publicznego. Wyniesie on 7,51% (2.033.139: 27.084.010).
(dopuszczalny 15%).


