OZ.II 0064 (4V/10

UCHWAŁA Nr-2113/10
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 31 marca 2010 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (4)
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
uchwala się, co następuje:

•

§ 1. W uchwale Nr 238/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2010
(z późn. zm .) wprowadza się następuj ące zmiany:
w§ 1
DOCHODY (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 59.200.204 zł. zastępuje się kwotą 59.235.250 zł.
(zwiększenie o kwotę 35.046 zł.)
z tego:
w punkcie 1) DOCHODY BIEŻĄCE kwotę 46.128.014 zł. zastępuje się
kwotą 46.163.060 zł. (zwiększenie o kwotę 35.046 zł.)
w tym w podpunkcie:
f) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na zadania bie żące
z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwot ę
1.262.600 zł. zastępuje się kwotą 1.297.646 zł. (zwiększenie
o kwotę 35.046 zł.),
w punkcie 2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 13.072.190 zł.
pozostaj ą bez zmian
w§2
W pozycji 1. WYDATKI (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 67.622.053 zł. zastępuje się kwotą
67.657.099 zł. (zwiększenie o kwotę 35.046 zł.)
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z tego:
w punkcie 1) WYDATKI BIE ŻĄCE kwotę 48.645.754 zł. zastępuje się
kwotą 48.680.800 zł. (zwiększenie o kwotę 35.046 zł.)
w tym w podpunktach:
b)

świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, *3030, §3050,
§3110, *3240) kwot ę 3.051.630 zł. zastępuje się kwotą
3.076.458 zł. (zwiększenie o kwot ę 24.828 zł.),

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.771.328 zł. zastępuje się
kwotą 15.781.546 zł. (zwiększenie o kwotę 10.218 zł.).
w punkcie 2) WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 18.976.299 zł.
pozostaj ą bez zmian

•

w§3
W pozycji 1. Deficyt bud żetowy Powiatu Bydgoskiego w kwocie
8.421.849 zł. pozostaje bez zmian.
w§4

•

W pozycji 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę
1.262.600 zł. zastępuje się kwotą 1.297.646 zł. (zwiększenie o kwotę
35.046 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6A i 6B do niniejszej uchwa ły.
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, za łączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały
powoduj ą odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12A i 12B do
uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 1, 3, 5, 12A i 12B do uchwa ły
budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4, 5, 6A i 6B do niniejszej uchwa ły.
hwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
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Starosta Bydgoski
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Kazimierz Krasowski

Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do bud żetu zmiany polegaj ące na:
1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę
35.046 zł., i tak:
rozdział 70005 — zwiększa się § 2110 o kwotę 10.218 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 24.03.2010 r.,
Nr WFB.I.3011-13/10 z przeznaczeniem na uregulowanie
odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikaj ącego
z decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 27.01.2010 r. Nr BN.II.722271/05, Nr BN.II.7222-77/05 i Nr BN.II.7222-82/05, na rzecz osób
fizycznych za przej ęte z dniem 1 stycznia 1999 r., nieruchomo ści
zaj ęte pod drogi publiczne Powiatowe,
rozdział 85334 — wprowadza si ę § 2110 ogółem w kwocie 24.828 zł.
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko — Pomorskiego Nr:
1) WFB.I.3011-11/10 z dnia 18.03.2010 r. w kwocie 6.172 z ł.
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej rodzinie
repatriantów na zagospodarowanie, bie żące utrzymanie i pokrycie
kosztów — przejazdu do Polski,
2) WFB.I.3011-14/10 z dnia 25.03.2010 r. w kwocie 18.656 z ł.
na udzielenie pomocy finansowej rodzinie repatriantów —
Wiktorowi i Ninie Obuchowicz na zagospodarowanie, bie żące
utrzymanie, pokrycie kosztów — przejazdu do Polski oraz
kosztów podj ęcia nauki przez ich córkę,
e

2. Zwiększeniu planowanych wydatków bud żetowych ogółem o kwotę
35.046 zł., i tak:
rozdział 70005 — wprowadza si ę § 4580 w kwocie 72 zł oraz zwiększa
się § 4590 o kwotę 10.146 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie
odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikaj ącego
z decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 27.01.2010 r. Nr BN.II.
7222-71/05, Nr BN.II.7222-77/05 i Nr BN.II.7222-82/05, na rzecz
osób fizycznych za przej ęte z dniem 1 stycznia 1999 r., nieruchomo ści
zaj ęte pod drogi publiczne Powiatowe,
- rozdział 85334 — wprowadza si ę rozdział i § 3110 ogółem w kwocie
24.828 zł . z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej rodzinie
repatriantów — Wiktorowi i Ninie Obuchowicz na zagospodarowanie,
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bieżące utrzymanie i pokrycie kosztów przejazdu do Polski oraz
kosztów podj ęcia nauki przez ich córk ę.
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą kwotę
tj. 35.046 zł . nie powoduje zmian w planowanym deficycie bud żetowym, który
pozostaje na poziomie 8.421.849 zł.
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Zestawienie zmian w planowanych dochodach PSiatu Bydgoskiego w roku 2010

411

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr110 z dnia 31.03.2010 r.

Dział

Rozdział

Przed zmianą

Treść

Paragraf

10 216;00

2 955 018 00

2 944 800,00

10 218,00

2 955 018,00

104 000,00

10 218,00

114 218,00

1 854 8i3;00
,. .

24 828,00

1 87941,00
fi

Pomoc dla repatriantów

0,00

24 828AX/

24:828;00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

0,00

24 828,00

24 828,00

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

70005
2110

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

Pozostałe Zadania rk zakresie p olityki spo ł ecznej

853
85334
2110

Po zmianie

944'800 -09

Gospodarka rnieszkanOwa

700

Zmiana

Razem:

i

59 200 204,001

35 046,001

59 235 250,00
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Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Postu Bydgoskiego w roku 2010
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr..£310 z dnia 31.03.2010 r.

Dział

Rozdział

700
70005

Przed zmian ą

Treść

Paragraf

176 500,00

10 218,00

186 718,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

176 500,00

10 218,00

186 718,00

0,00

72,00

72,00

55 000,00

10 146,00

65 146,00

3 052 714,00

24 828,00

3 077 542,00

Pomoc dla repatriantów

0,00

24 828,00

24 828,00

Świadczenia społeczne

0,00

24 828,00

24 828,00

67 622 053,001

35 046,001

67 657 099,00

Pozostałe odsetki

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Pozostałe zadania w zakresie polityki spo łecznej
85334
3110

Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa

4580

853

Zmiana

Razem:

I
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