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UCHWAŁA Nr2./10
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 14 lipca 2010 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (8)
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó źn. zm. 1 ) oraz §8 Uchwały
Nr 238/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010
uchwała 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 si ę następuj ące zmiany:
w§1

DOCHODY (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 61.746.920 zł. zastępuje się kwotą 62.046.004 zł.
(zwiększenie o kwotę 299.084 zł.)
z tego:
w punkcie 1) DOCHODY BIEŻĄCE kwotę 47.305.145 zł. zastępuje się
kwotą 47.604.229 zł. (zwiększenie o kwotę 299.084 zł.)
•

w tym w podpunktach:
O dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie żące
z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwot ę
1.686.204 zł. zastępuje się kwotą 1.734.654 zł. (zwiększenie
o kwotę 48.450 zł.),
g

)

dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę
bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwot ę 3.027.600 zł.
zastępuje się kwotą 3.278.234 zł. (zwiększenie o kwotę
250.634 zł.),

Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146
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w punkcie 2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 14.441.775 zł.
pozostaj ą bez zmian
w§2
W pozycji 1. WYDATKI (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 65.858.868 zł. zastępuje si ę kwotą
66.157.952 zł. (zwiększenie o kwotę 299.084 zł.)
z tego:
w punkcie 1) WYDATKI BIE ŻĄCE kwotę 49.736.104 zł. zastępuje się
kwotą 50.035.188 zł. (zwiększenie o kwot ę 299.084 zł.)
w tym w podpunktach:
a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z za łącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały (§2310, *2320, *2330, *2480, *2540,
*2580, *2820, §3000) kwot ę 4.230.300 zł. zastępuje się kwotą
4.278.750 zł. (zwiększenie o kwot ę 48.450 zł.),
h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.664.440 zł. zastępuje się
kwotą 16.915.074 zł. (zwiększenie o kwotę 250.634 zł.).
w punkcie 2) WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 16.122.764 zł.
pozostaj ą bez zmian
w§3
•

W pozycji 1. Deficyt budżetowy Powiatu Bydgoskiego w kwocie
4.111.948 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
1.686.204 zł. zastępuje się kwotą 1.734.654 zł. (zwiększenie
o kwotę 48.450 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6A i 6B do niniejszej uchwały.

3

W pozycji 3. Wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań wykonywanych
na podstawie porozumie ń (umów) mię dzy jednostkami samorz ądu
terytorialnego kwot ę 3.998.100 zł. zastępuje się kwotą 4.046.550 zł.
(zwiększenie o kwotę 48.450 zł.), zgodnie z załą cznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załą czniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa ły
powoduj ą odnośne zmiany w załą cznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 9, 12A i
12B do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załą czników Nr 5, 7, 7A, 7B, 9, 12A i 12B do
uchwały budżetowej przedstawiaj ą załą czniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6A i 6B do
niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Cz

Zarz du Powiatu:
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Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
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Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegaj ące na:
1. Zwiększeniu planowanych dochodów bud żetowych ogółem o kwotę
299.084 zł., i tak:
-

rozdział 85202 — zwiększa się § 2130 o kwotę 250.634 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 22.06.2010 r.,
Nr WFB.I.3011-60/10 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy
Społecznej w Koronowie — 118.625 zł. i dla Domu Pomocy
Społecznej w Bożenkowie — 132.009 zł., w których przebywaj ą osoby
przewlekłe psychicznie chore, doro śli niepełnosprawni intelektualnie,
dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie,

-

rozdział 85321 — zwiększa się § 2110 o kwotę 48.450 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 22.06.2010 r.,
Nr WFB.I.3011-60/10 z przeznaczeniem dla Zespo łów ds. Orzekania
o Niepełnosprawności na wyrównanie niedoborów dotacji
w przeliczeniu na jedno zadanie orzecznicze,

2. Zwiększeniu planowanych wydatków bud żetowych ogółem o kwotę
299.084 zł., i tak:
-

rozdział 75019 — dokonuje się przesuni ęcia kwoty 400 zł. z § 4210 do
§ 4750 na pokrycie kosztów zakupu pami ęci przeno śnych dla
uczniów — laureatów konkursów,
rozdział 80120 — w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie nast ępuje
przesunięcie kwoty 400 zł. z § 4300 do § 4520 na opłatę środowiskową
w związku ze zużyciem większej ilości opału w okresie zimowym,

-

rozdział 85202 — zwiększa się ogółem o kwotę 250.634 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 22 .06.2010 r.,
Nr WFB.I.3011-60/10, i tak:
Dom Pomocy Społecznej w Koronowie — 1 18.625 zł .
1)
(§ 4210 — 68.625 zł., § 4300 — 50.000 zł.)
2)
Dom Pomocy Społecznej w Bo żenkowie — 1 32.009 zł.
(§ 4210 — 72.009 zł ., § 4300 — 60.000 zł.)
na bieżącą działalność domów,
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rozdział 85321 — zwiększa się § 2320 o kwotę 48.450 zł.
z zgodnie z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia
22.06.2010 r., Nr WFB .1.3011-60/10 przeznaczeniem dla Zespo łów
ds. Orzekania o Niepe łnosprawności na wyrównanie niedoborów
dotacji w przeliczeniu na jedno zadanie orzecznicze.
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków bud żetowych o tą samą kwotę
tj. 299.084 zł. nie powoduje zmian w planowanym deficycie bud żetowym, który
pozostaje na poziomie 4.111.948 zł.

•

•

Zestawienie zmian w planowanych dochodach hiatu Bydgoskiego w roku 2010

•

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/R/10 z dnia 14.07.2010 r.

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

852°

Pomoc s
85202

i;›

Przed zmian ą

sa

5 175 680 ,00
::!, 4. 769 448A0

Domy pomocy społecznej
2130

853 ^
85321
2110

:

Po zmianie
250 634,00

5 426 314,00

250.684,00

5 020:080 00
,,:: '

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę bieżących
zada ń własnych powiatu

3 020 600,00

250 634,00

3 271 234,00

Pozosta łe zadania w zakresie polityki społecznej

2 071 327,00

48 450,00

2 119 777,00

Zespoły do spraw orzekania'ohiepalnosprawno ści

98 900,00

48 450,00

147 350,00

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

98 900,00

48 450,00

147 350,00

61 746 920,00

299 084,00

62 046 004,00

Razem:

BeSTia

Zmiana
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Zestawienie zmian w planowanych wydatkach &atu Bydgoskiego w roku 2010

•

Załącznik Nr 2 do Uchwa ły Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 7.-53.-/10 z dnia 14.07.2010 r.

Dział

Rozdział

Administracja pbblitŻna

750

Rady powiatów

75019

Zmiana

Po zmianie

9 588 125,00

0,00

9 588 125,00

528.42Q;00

0''00

528 42 00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

- 400,00

21 600,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

18 000,00

400,00

18 400,00

Oświata i wychowanie

13 826 332,00

0,00

13 826 332,00

Lłcea ogólnokształcące

' 2 006 000',Op

0,QQ

2 006'0(440

17 100,00

- 400,00

16 700,00

1 900,00

400,00

2 300,00

12 122 230,00

250 634,00

12 372 914,40

5 797 104., 0

250 634 , 00

6 047-738;00

801
80120

852

Przed zmian ą

Treść

Paragraf

4300

Zakup usług pozosta łych

4520

Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego
Pomoc s

'

czna

Domy porrioCy. społecznej

85202
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

385 000,00

140 634,00

525 634,00

4300

Zakup usług pozostałych

186 600,00

110 000,00

296 600,00

3 332 768,00

48 450,00

, 3 381 218,00

Zespoły do spraw orzekania wriffelnosprawno ści

160 000,00

48 450,00

208 450';00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie żące realizowane
na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorządu
terytorialnego

160 000,00

48 450,00

208 450,00

65 858 868,00

299 084,00

66 157 952,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki spo łecznej

853

85321 ,
2320

Razem:
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