
Uchwała Nr XXXI/264/2010 
Rady Powiatu w Lubaczowie 
z dnia 4 marca 2010 roku 

 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/239/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 
2009r. w sprawie budŜetu powiatu na 2010 rok. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). oraz art. 212  ustawy   z dnia  27 sierpnia 2009 r.   
 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr  157, poz. 1240), oraz w związku z art. 16 ustawy z dnia 20 
listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 
Nr 215, poz. 1664). 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Nr XXIX/239/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie 

budŜetu powiatu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1, ust 1,pkt 1 otrzymuje  brzmienie: 

„ 1. Ustala się dochody budŜetu powiatu w wysokości  64 156 878 zł  

1) Dochody bieŜące      54 409 157 zł” 

2) w § 1, ust 1 po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu: 

„n dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 85 944 zł, rozdział 

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 85 944 zł. 

Dochody bieŜące     85 944 zł  

§ 0690 – Wpływy z róŜnych opłat    50 000 zł  

( opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) 

§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów   35 944 zł  

(wpływy środków z tytułu likwidacji rachunku PFOŚiGW)” 

 

3) § 2, ust 1, pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Ustala się wydatki budŜetu powiatu w wysokości  67 172 939 zł  

1) Wydatki bieŜące      51 317 969 zł”  

 4) w § 2, ust 1 po lit. p dodaje się lit. r  w brzmieniu: 

 „r) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85 944 zł, rozdział 

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska – 85 944 zł. 

 Wydatki bieŜące               85 944 zł  

 Wydatki jednostek budŜetowych            85 944 zł  

 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           85 944 zł  



     § 4210  – zakup materiałów i wyposaŜenia                 16 500 zł 
   w tym:    
  a)  zakup wydawnictw, prasy, materiałów    3 000 zł 

b) zakup nagród na organizowane konkursy ekologiczne   2 000 zł 
c) zakup worków, rękawic i materiałów reklamowych 

związanych z Akcja Sprzątania Świata             1 500 zł 
d) zakup sprzętu na wyposaŜenie Powiatowego Magazynu 

Przeciwpowodziowego                         10 000 zł 
 

   § 4300  - zakup usług pozostałych                                            65 944 zł 
             w tym:   
  a)   monitoring gleb – badanie na zawartość makroelementów 

      na gruntach rolników indywidualnych w powiecie      2 000 zł 
b)   dofinansowanie do badań technicznych opryskiwaczy 
      rolników indywidualnych na terenie powiatu                   2 500 zł 
c) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko 

i obszary Natura 2000 projektów Uproszczonych Planów 
Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa                                                                       16 000 zł 

d) opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów 
dla gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa        
zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej                 7 500 zł 

e) odnowienie i konserwacja starorzecza „Kopanka”  
w Lisich Jamach                                                         5 000 zł 

                        f)   modernizacja  i konserwacja starorzecza oraz dojścia do 
                              Parku Zamkowego w Lubaczowie                             20 000 zł 

f) dofinansowanie przewodnika turystyczno – edukacyjnego 
„Wędrujemy Roztoczańskim Szlakiem Św. Brata Alberta    8 944 zł 

g) utrzymanie porządku i czystości w rejonie zbiorników 
wodnych i cieków Skarbu Państwa na terenie powiatu       
przez Społeczną StraŜ Rybacką w Lubaczowie                4 000 zł 

 
  § 4700   -  szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu  
                   słuŜby cywilnej                                                                   3 000 zł 
            w tym:   
  a)   szkolenia merytorycznych  pracowników wykonujących  
                             zadania z zakresu ochrony środowiska                               3 000 zł 
 
  § 4750   -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 
         i licencji                  500 zł 
            w tym:    
  a)   zakup programów komputerowych                                      500 zł.” 
 

 5) Dodaje się § 2 a w brzmieniu:  
„ § 2 a 

 Określa się szczególne zasady wykonywania budŜetu w 2010 r. wynikające z odrębnej 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U.  

z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.). Dochodami budŜetu powiatu są opłaty o których 

mowa w art. 402 ust. 4 i 6. Środki finansowe uzyskane z tego tytułu przeznacza się na 

finansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21 – 25,29,31,32 

i 38-42 w wysokości nie mniejszej niŜ kwota wpływów z tytułu opłat i kar.”. 

 



 6) Dodaje się § 2b w brzmieniu: 

„§ 2b 

 Wyodrębnia się dochody i wydatki budŜetu powiatu związane z realizacją zadań 

 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.  

 Dochody: 

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85 944 zł , rozdział 90019 

– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska – 85 944 zł  

Dochody bieŜące     85 944 zł  

§ 0690 – Wpływy z róŜnych opłat    50 000 zł  

( opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) 

§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów   35 944 zł  

(wpływy środków z tytułu likwidacji rachunku PFOŚiGW) 

 Wydatki:  

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy 

 i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

 Wydatki bieŜące               85 944 zł  

 Wydatki jednostek budŜetowych               85 944 zł  

 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           85 944 zł  

    § 4210  – zakup materiałów i wyposaŜenia                  16 500 zł 
   w tym:    
  a)  zakup wydawnictw, prasy, materiałów    3 000 zł 

e) zakup nagród na organizowane konkursy ekologiczne   2 000 zł 
f) zakup worków, rękawic i materiałów reklamowych 

związanych z Akcja Sprzątania Świata             1 500 zł 
g) zakup sprzętu na wyposaŜenie Powiatowego Magazynu 

Przeciwpowodziowego                         10 000 zł 
 

   § 4300  - zakup usług pozostałych                                           65 944 zł 
             w tym:   
  a)   monitoring gleb – badanie na zawartość makroelementów 

      na gruntach rolników indywidualnych w powiecie      2 000 zł 
b)   dofinansowanie do badań technicznych opryskiwaczy 
      rolników indywidualnych na terenie powiatu                   2 500 zł 
d) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko 

i obszary Natura 2000 projektów Uproszczonych Planów 
Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa                                                                       16 000 zł 

h) opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów 
dla gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa        
zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej                 7 500 zł 

i) odnowienie i konserwacja starorzecza „Kopanka”  
w Lisich Jamach                                                         5 000 zł 

                          f)   modernizacja  i konserwacja starorzecza oraz dojścia do 



                              Parku Zamkowego w Lubaczowie                             20 000 zł 
j) dofinansowanie przewodnika turystyczno – edukacyjnego 

„Wędrujemy Roztoczańskim Szlakiem Św. Brata Alberta    8 944 zł 
k) utrzymanie porządku i czystości w rejonie zbiorników 

wodnych i cieków Skarbu Państwa na terenie powiatu       
przez Społeczną StraŜ Rybacką w Lubaczowie                4 000 zł 

 
  § 4700   -  szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu  
                   słuŜby cywilnej                                                                   3 000 zł 
            w tym:   
  a)   szkolenia merytorycznych  pracowników wykonujących  
                             zadania z zakresu ochrony środowiska                               3 000 zł 
 
  § 4750   -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 
         i licencji                  500 zł 
            w tym:    
  a)   zakup programów komputerowych                                      500 zł.   
 

 

7) W § 9 lit a) skreśla się.  

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubaczowie. 

§ 3 
 

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji BudŜetowej Rady Powiatu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 


