
 Uchwała nr XXXIV/177/2009    
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia  25.09.2009 r. 
 

w sprawie zmian budŜetu roku 2009 
 

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    
(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 
2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458 z 2009 Nr 92 poz..753) oraz  art.165 ust.1, art.166 ust  1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i 
art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr  249 
poz. 2104, Nr 169 poz.1420  z 2006 roku Nr 45 poz. 319  Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 
1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku  Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 
Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 
Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu 
Rawskiego uchwala  co następuje: 

  
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę 560 992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę 560 992 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2.    
 
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budŜetowej dotyczącym zadań 

inwestycyjnych roku 2009 zgodnie  z załącznikiem nr 4. 
 

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4A do uchwały budŜetowej dotyczącym 
wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5. 
 

 § 6. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone                                
w załączniku nr 4 do uchwały budŜetowej  zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 
§ 7. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie  z załącznikiem nr 7. 

 
§  8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§  9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 
 
 
 
      Przewodnicząca Rady Powiatu  
       (-) Teresa Pietrzak  
 
 



 



Objaśnienia 
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego  

 nr    XXXIV/177/2009 z dnia  25 września 2009 r. 
 
 
 

ZWI ĘKSZENIE  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD śETOWYCH 
  
Zwiększa się dochody i wydatki budŜetowe o kwotę  560 992  zł. 
 
250 000 zł, dział 754, rozdział 75411 środki pochodzą z dotacji z budŜetu państwa 150 000 zł, 
z dotacji od miasta Rawa Mazowiecka 100 000 zł, zostaną przeznaczone na wydatki 
majątkowe w KPPSP w Rawie Mazowieckiej. 
 
102 444 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-036/08-
00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość”  w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
 
3 511 zł, dział 852, rozdział 85201 są to ponadplanowe dochody Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej, środki zastaną przeznaczone na wydatki bieŜące placówki. 
 
200 000 zł, dział 853, rozdział 85333 zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.06.02.00-10-049/08-
01 zwiększono plan dotacji dla Powiatu, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu 
„Samozatrudnienie – sposób na sukces” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie 
Mazowieckiej, środki pochodzą z Unii Europejskiej. 
 
5 037 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania 
otrzymanego z PZU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki bieŜące Szkoły. 
 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD śETOWYCH 
 
Dział 600 – transport i łączność. 
Zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 79 000 zł, kwota 8 000 zł  zwiększy wydatki 
majątkowe  
Dział 801 – oświata i wychowanie. 
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80123- licea profilowane o kwotę 16 245 zł, środki 
zostają przesunięte do internatu, zmiana dotyczy ZSP w Białej Rawskiej. 
Dział 851- szpitale ogólne  
71 000 zł, zwiększa się nakłady na wydatki majątkowe. 
Dział 758 – róŜne rozliczenia 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 8 740 zł, środki zostaną przeznaczone na 
sfinansowanie wkładu własnego projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
 
 
 
 
 



 


