UCHWAŁA NA./11
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (1)
Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 1 ) oraz §8 Uchwały
Nr 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011
uchwala si ę, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2011
wprowadza si ę następujące zmiany:
w§2
W pozycji 1. WYDATKI (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały) w kwocie 65.329.910 zł. pozostaj ą bez zmian
z tego:
w punkcie 1) WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 48.617.150 zł. pozostaj ą
bez zmian
w tym w podpunkcie:
h) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.475.403 zł. pozostaj ą
bez zmian
w punkcie 2) WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 16.712.760 z ł.
pozostaj ą bez zmian
w§3
W pozycji 1. Deficyt bud żetowy Powiatu Bydgoskiego w kwocie
7.997.000 zł. pozostaje bez zmian.

i

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620
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w §4

W pozycji 1. Wydatki w wysoko ści 1.404.600 zł. związane z realizacj ą
zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami pozostaj ą bez zmian. Dokonuje si ę przesunięć między paragrafami
wydatków, zgodnie z załą cznikiem Nr 4B do niniejszej uchwa ły.
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załą czniku Nr 1 do niniejszej uchwa ły
powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4 i 11B do uchwały
budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 3, 4 i 11B do uchwa ły
budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 2, 3 i 4B do niniejszej uchwa ły.

•

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Członkowie Zarząd Powiatu:
1.

Zarząd

niczący
Bydgoskiego

2.
3.
St osta rdgoski

Woj iech IPorzych

•

Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do bud żetu zmiany polegaj ące na przesuni ęciu w ramach
rozdziału 70005 kwoty 104.000 zł. Zmniejsza się § 4300 o kwotę 104.000 zł.
zwiększaj ąc jednocze śnie § 4590 o kwotę 103.500 zł. zabezpieczaj ąc środki
na wypłatę odszkodowania, a tak że zwiększaj ąc § 4610 o kwotę 500 zł. na
opłacenie wniosków s ądowych o zasiedzenie nieruchomo ści Skarbu Państwa.

•

•

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2011
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 12/11 z dnia 27.01.2011 roku

Dział
.

Rozdział

Przed zmian ą

Treść

Paragraf
mieszkaniowa

342 500,00

0,00

342 500,00

GospoOarkagmetami i nierucliomo$ciam i

342 500,00

0,00

342 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

229 500,00

- 104 000,00

125 500,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

100 500,00

103 500,00

204 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 500,00

500,00

11 000,00

65 329 910,00

0,00

65 329 910,00

T00
70005

Razem:

BeSTia

Po zmianie

Zmiana
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