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UCHWALA Nr X5.Q/12
ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 18 pazdziernika 2012 roku
zmieniaj^ca budzet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (11)
Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.1) oraz §8 Uchwaty
Nr 146/XIII/l 1 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 201 1 r. w sprawie
uchwalenia budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012
uchwala si$, co nast^puje:

§ 1. W uchwale Nr 146/XIII/l 1 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok
2012 (z pozn. zm.) wprowadza si$ nast^pujqce zmiany:
w§l

PLANOWANE DOCHODY BUDZETU POWIATU BYDGOSKIEGQ
kwot$ 55.340.897 zl. zast^puje si? kwotej 55.343.708 zl. (zwi^kszenie o kwot?
2.81 1 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.
z tego:
w punkcie 1) DOCHODY BIEZACE kwot? 5 1 .3 1 1 .1 26 zl. zast^puje
kwot^ 51.313.937 zl. (zwi^kszenie o kwot? 2.81 1 zl.)
w tym w podpunktach:
e)

1

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania
biez^ce z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwot$
1.634.841 zl. zast^puje si? kwot$ 1.689.166 zl. (zwi^kszenie
o kwot? 54.325 zl.),

Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 201, poz. 1183,
Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429

f)

dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj?
biez^cych zadan wlasnych powiatu (§ 2130) kwot?
3.238.252 zl. zast?puje si? kwot^ 3.186.738 zl.
(zmniejszenie o kwot? 51.514 zl.).

w punkcie 2) DOCHODY MAJATKOWE w kwocie 4.029.771 zl.
pozostam bez zmian

w§2
W punkcie 1. PLANOWANE WYDATKI BUDZETU POWIATU
RYDGOSKIEGO kwot? 55.496.724 zt. zast?puje si? kwofcj 55.499.535 zl.
(zwi^kszenie o kwot? 2.811 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwaly.
ztego:
w punkcie 1) WYDATKI BIEZACE kwot? 50.806.667 zl. zast?puje
si? kwot^ 50.809.478 zl. (zwi?kszenie o kwot? 2.811 zl.)
w tym w podpunktach:
c)

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017,
§4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwot?
21.083.421 zl. zast?puje si? kwofcj 21.084.421 zl.
(zwi?kszenie o kwot? 1.000 zl.),

h)

pozostate wydatki biez^ce kwot? 15.291.843 zl. zast?puje
si? kwot^ 15.293.654 zl. (zwi?kszenie o kwot? 1.811 zl.).

w punkcie 2) WYDATKI MAJATKOWE w kwocie 4.690.057 zl.
pozostaj^ bez zmian

w§3
W punkcie 1. PLANOWANY DEFICYT BUDZETU POWTATTJ
BYDGOSKIEGO w kwocie 155.827 zt. pozostaje bez zmian.

w§4
W punkcie 1. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu
administracji rz^dowej i innych zadah zleconych odr^bnymi ustawami kwot?
1.634.841 zl. zast^puje si? kwot^ 1.689.166 zl. (zwi^kszenie o kwot?
54.325 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 4A i 4B do mniejszej uchwaly.
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, zalsjczniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwaly
powoduj^ odnosne zmiany w zal^cznikach Nr 1,2, 3, 4, 5, 10A i 10B uchwaly
budzetowej.
2. Ujednolicon^ wersj? zalqcznikow Nr 5, 10A i 10B do uchwaly
budzetowej przedstawiajq zal^czniki Nr 3, 4 A i 4B do niniejszej uchwaly.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Czlonkowie

u Powiatu:
Zarz^di PowMu Bydgoskiego

Stdlosta jfcydgoski
Wqiciech Porzych

17. 10, 2012
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Uzasadnienie
Uchwaia wprowadza do budzetu zmiany polegaj^ce na:
1.

Zwitjkszeniu planowanych dochodow budzetowych ogolem o kwot?
2.811 zhitak:
rozdzial 01005 - zmniejsza si? § 2110 o kwot? 10.000 zi.
na podstawie decyzj i Woj e wody Kuj awsko - Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.69.2012 z dnia 2.10.2012 r,
rozdzial 70005 - zwi?ksza si? § 2110 o kwot? 64.325 zl.
na podstawie decyzj i Wojewody Kuj awsko Pomorskiego
NrWFB.1.3120.69.2012 z dnia 2.10.2012 r. z przeznaczeniem na
remont i wymian? instalacj i wewn?trznych co., wodno kanalizacyjnych, wymian? instalacji elektrycznej oraz remont
budynku w Solcu Kujawskim, celem zapewnienia bezpieczehstwa
budynku,
rozdziai 85202 - zmniejsza si? § 2130 o kwot? 51.514 zl.
na podstawie decyzj i Woj e wody Kuj awsko Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.69.2012 z dnia 2.10.2012 r.

2.

Zwi^kszeniu planowanych wydatkow budzetowych ogolem o kwot$
2.811zl.itak:
rozdzial 01005 - zmniejsza si$ o kwot$ 10.000 zl. § 4300 zgodnie
z decyzj EJ
Wojewody
Kuj awsko
Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.69.2012 z dnia 2.10.2012 r. jako wydatki na prace
zwi^zane z rozgraniczeniem i dokumentacj^ na grunty oddane
Skarbowi Panstwa za renty,
rozdzial 70005 - Iqcznie zwi^ksza si? o kwot$ 64.325 zl. zgodnie
z WFB.I.3120.69.2012 z dnia 2.10.2012 r. Paragraf 4270 zwi?ksza
o kwot$ 63.325 zl. z przeznaczeniem na remont w budynku w Solcu
Kujawskim, celem zapewnienia bezpieczehstwa budynku oraz tworzy
si? paragrafach 4170 w kwocie 1.000 zl. na nadzor powyzszych prac
remontowych,

rozdzial 85202 - zmniejsza si? ogolem o kwot? 114.056 zl.
Dokonuje si? zmniejszenia planowanych wydatkow w domach
pomocy spolecznej ogolem o kwot? 51.514 zl. napodstawie decyzji
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2012 z dnia
2.10.2012 r. Ponadto dokonuje si? przesuni?cia w ogolnej kwocie
62.542 zi. do rozdzialow 85204, 85218 i 85295,
rozdzial 85204 - zwi?ksza si? § 4700 o kwot? 8.000 zl. na szkolenia
dla rodzin zast?pczych (zabezpieczenie z rozdzialu 85202),
rozdzial 85218 - zwi?ksza si? ogolem o kwot? 26.000 zl.
Dokonuje si? zwi?kszenia § 4210 o kwot? 10.000 zl. na zakup laptopa
dla zespolow ds. pieczy zast?pczej, § 4300 o kwot? 11.000 zl. na
opiaty pocztowe oraz § 4700 na szkolenia (zabezpieczenie z rozdzialu
85202),
rozdzial 85295 - zwi?ksza si? § 4430 o kwot? 28.542 zl.
zabezpieczaj^c wydatki dotycz^ce opiaty skladek ubezpieczeniowych
(zabezpieczenie z rozdzialu 85202).
Zwi?kszenie planowanych dochodow i wydatkow budzetowych ogolem o kwot?
2.811 zl., nie powoduje zmian w planowanym deficycie budzetowym, ktory
pozostaje na poziomie 155.827 zl.

STARO

Zestawienie zmian w planowanych dochodach buoze
buJTJetu Powiatu Bydgoskiego w roku 201™
Zal^cznik Nr 1 do Uchwaty Zarz^du Powiatu Bydgoskiego Nr

Dziat

Rozdziat

Paragraf

01005
2110

/12 z dnia 18.10.2012 r.

TreSc

Przed zmian 3

Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeb^rolnictwa

10000,00

-10000,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania bieza.ce z
zakresu administracji rza,dowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

10000,00

-10000.00

0,00

'"*,.'

700.

70005

Gospodarka gruntami i nienjchomofeciami

2110

Po zmianie

Zmiana

V*t<

2940053,00

64 325,00

3004378,00

379 500,00

64 325,00

443 825,00

Domy pomocy spoteczne]

5459932.00

- 51 514,00

5408418,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezqcych
zadah wtasnych powiatu

3 237 856,00

-51 514,00

3186342,00

55 340 897,00

2811,00

55 343 708,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezqce z
zakresu administracji rza.dowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Pomoc spotecznc

,852*
85202

2130

Razem:

STAROS (k BYDGOSKI

BeSTia

Strona 1

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach buozetu Powiatu Bydgoskiego w roku 201!
Zal^cznik Nr2do Uchwaty Zarz^du Powiatu Bydgoskiego Nr

Dziat

Rozdziat

Paragraf

/12zdnia 18.10.2012 r.

Tresc

I1IHI11

^ISffl • * «
01005

Prace geodezyjno-urza.dzeniowe na potrzeby rolnictwa
4300

700" 7 *V-$!$P!

-. ;!:~i>— ?;£l

Zakup ustug pozostatych

I

-iot)pp;oo •> ."-•.;/•

'.;- " 1000C),00

i

' ^:o,ob

10000,00

-10000,00

0,00

577000,00

64 325,00

'641325,00

0,00

1 000,00

1 000,00

46 600,00

63 325,00

109925,00

6053028,00

-114056,00

5938972,00

i^Sr?
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

70005

ty'$jjfcf

Po zmianie

Zmiana

Przed zmian 3

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4270

Zakup uslug remontowych

;r/:'~

'*- Pomoc spoteczna " '

"J *Jf r ,V r - Sl|S ^^ v '^ '^ .* A\ • * '

Domy pomocy spotecznej

85202

''".

•* ' - ;y'r^:%;SSI#llg<aio V&V

4210

Zakup materiatow i wyposa±enia

441 048,00

- 53 573,00

387 475,00

4270

Zakup uslug remontowych

133783,00

- 60 483,00

73 300,00

3 297 608,00

8000,00

3305608,00

8 000,00

8 000,00

16000,00

485 334,00

26 000,00

511 334,00

85204

Rodziny zastepcze
4700

Szkolenia pracownik6w niebedqcych cztonkami korpusu stuzby cywilnej
Powiatowe centra pomocy rodzinie

85218

4210

Zakup materiat6w i wyposazenia

12600,00

10000,00

22 600,00

4300

Zakup uslug pozostatych

24 000,00

1 1 000,00

35 000,00

4700

Szkolenia pracownik6w niebeda.cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej

2 000,00

5 000,00

7 000,00

Pozostata dziatalnoSc

26 830,00

28542,00

55372,00

R6zne optaty i sktadki

24 000,00

28 542,00

52 542,00

55 496 724,00

2811,00

55 499 535,00

85295
4430

Razem:

/)
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