
Uchwała Nr XXX/259/2010 
Rady Powiatu w Lubaczowie 
z dnia 28 stycznia 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). 

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) w § 1 ust. 1 dodaje się ust.  5 w brzmieniu: 
 

„ 5.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 721 637 zł  
Dochody bieŜące  
dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                        721 637 zł  
 
rozdział 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                               651 000 zł              

 
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane  

na podstawie porozumień                                                                                400 000 zł  

 
§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieŜące realizowane 

 na podstawie porozumień                                                                               251 000 zł  

rozdział 85204  Rodziny zastępcze                                                                                              70 637 zł  

 
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane  

na podstawie porozumień                                                                                  25 180 zł  

 
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieŜące realizowane  

na podstawie porozumień                                                                                  45 457 zł” 

2) w § 2 ust. 1 lit. c w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne 
powiatowe dodaje się „ § 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 061 000 zł  
i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 7 911 254 zł”, 

 
3) w § 2 ust. 1 lit. c  w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

skreśla się „ § 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 061 000 zł i ustala się 
wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł”, 

 
 
4) w § 2 ust. 1 lit. ł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne w § 6059 – 

wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych dotychczasowa nazwa zadania inwestycyjnego – 
Podkarpacki System Informacji Medycznej otrzymuje brzmienie „Kompleksowa informatyzacja 
SP ZOZ w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”, 

 
5) w § 2 ust. 5 lit. e w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne w § 6059 – 

wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych dotychczasowa nazwa zadania inwestycyjnego – 
Podkarpacki System Informacji Medycznej otrzymuje brzmienie „Kompleksowa informatyzacja 
SP ZOZ w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”, 



 
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. g w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – DPS Lubaczów w miejsce   
§ 2580 dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych wprowadza się § 2830 dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych”, 

 
7) w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. g w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – DPS Wielkie Oczy w miejsce   
§ 2580 dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych wprowadza się § 2830 dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych” , 

 
8)  § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 721 637 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                           721 637 zł  

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-  wychowawcze                                                  651 000 zł  

Wydatki bieŜące                                                                                                             651 000 zł  

Wydatki jednostek budŜetowych                                                                                   651 000 zł  

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   478 817 zł  

 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    352 747 zł  

 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              37 720 zł  

 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            76 440 zł  

 § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                            11 910 zł  

 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                         166 568 zł  

 § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia                                                                 31 958 zł  

 § 4220 Zakup środków Ŝywności                                                                             54 035 zł  

 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                    2 080 zł  

 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek                                   8 300 zł  

 § 4260 Zakup energii                                                                                                15 160 zł  

 § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                 680 zł  

 § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              17 675 zł  

 § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    5 515 zł  
 § 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe                                                                             6 100 zł  

 § 4430 RóŜne opłaty i składki                                                                                         65 zł  

 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  25 000 zł  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        5 615 zł  

 § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                   5 615 zł  

rozdział 85204  Rodziny zastępcze                                                                                           70 637 zł  

Wydatki bieŜące                                                                                                                        70 637 zł   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     70 637 zł  
 
        § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                 70 637 zł „ 

 

 



 

§ 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. 

 

 

 

 


