Uchwała Nr 298/XL1112006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 września 2006 roku
zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.)
oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:
§1

W uchwale Nr 229/XXX111/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2006
(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
w§1

w pozycji „1. Dochody" (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ.
Nr 1 do niniejszej uchwa ły) kwotę 37.922.125 zł. zastępuje się kwotą
38.056.647 zł. (zwiększenie o kwotę 134.522 zł.)
f) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwot ę
1.318.704 zł. zastępuje się kwotą 1.340.941 zł. (zwiększenie
o kwotę 22.237 zł.),
wprowadza się podpunkt w) o brzmieniu:
w) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumie ń
z organami administracji rz ądowej (§ 2120) w kwocie
112.285 zł.

2

- w pozycji „2. Wydatki" (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZA Ł.
Nr 2 do niniejszej uchwa ły) kwotę 41.469.327 zł. zastępuje się kwotą
41.603.849 zł. (zwiększenie o kwotę 134.522 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 35.336.493 zł. zastępuje się
kwotą 35.471.015 zł. (zwiększenie o kwotę 134.522 zł.)
w tym w podpunktach:
c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020,
4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 14.386.768 zł. zastępuje się
kwotą 14.391.043 zł. (zwiększenie o kwotę 4.275 zł.),
e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4117,
4118, 4119, 4127, 4128, 4129) kwot ę 3.007.207 zł.
zastępuje się kwotą 3.007.807 zł. (zwiększenie o kwotę
600 zł.),
h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.498.430 zł. zastępuje
się kwotą 10.628.077 zł. (zwiększenie o kwotę 129.647 zł.).
w pozycji „3. Deficyt budżetowy" w kwocie 3.547.202 z ł. pozostaje
bez zmian

2
Zmienia się ujęty w § 3 uchwały plan fmansowy dochodów i wydatków
związanych z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej wykonywanych
przez Powiat (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa ły).

3
1.

Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz ZAŁ . Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa ły
powodują odnośne zmiany w ZAŁ . Nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A i 6 do uchwa ły
budżetowej.

2.

Ujednoliconą wersj ę ZAŁ . Nr 3A, 5A i 6 do uchwały budżetowej
przedstawiaj ą ZAŁ. Nr 3A, 4A i 5 do niniejszej uchwa ły.
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*4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

•

•

rzewodniczący
iatu Bydgoskiego

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do bud żetu następuj ące zmiany:
1. Zwiększenie planowanych dochodów bud żetowych ogółem o kwotę
134.522 zł z tego :
rozdział 75109 — zwiększenie o kwotę 22.237 zł w § 2110, zgodnie z
decyzj ąl 1/06 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr
DBD-3101-47/06 z dnia 26 wrze śnia 2006 roku, z przeznaczeniem
na organizacj ę i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów,
rozdział 80195 — zwiększenie o kwotę 112.285 zł w § 2120, w
związku z uzyskanymi środkami z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, na podstawie zawartych umów, na zakup pomocy
dydaktycznych.

2. Zwiększenie planowanych wydatków bud żetowych ogółem o kwotę
134.237 zł. z tego:
rozdział 75109 — zwiększenie o kwotę 22.237 zł, zabezpieczaj ąc
środki na wydatki bezosobowe i pochodne od wynagrodze ń w §§
4170,4110,4120 - kwotę 4.875 zł, jak również wydatki rzeczowe w
§§ 4210,4300,4410 — kwotę 17.362 zł, zabezpieczaj ąc środki na
organizacj ę i przeprowadzenie wyborów,
- rozdział 80195 — tworzy się § 4240 wprowadzaj ąc kwotę 112.285 zł,
zabezpieczaj ąc środki na zakup pomocy dydaktycznych niezb ędnych
do praktycznej nauki w zawodzie: technik agrobiznesu, technik
żywienia i gospodarstwa domowego, technik rolnik w ZSAE
w Karolewie.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Bydgoszcz, dnia
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