Uchwała Nr 26/V/2007
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 1 lutego 2007 roku
w sprawie: uchwalenia bud żetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

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. 165, 184, 188 ust. 2 oraz 195 ust. 2 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
Dochody budżetu powiatu w wysoko ści 34.547.360 zł.,
z za łącznikiem nr 1, 2, 3A, 3B i 4 do niniejszej uchwa ły.

zgodnie

z tego:
a)

b)

część oświatowa
subwencji ogólnej - §2920

10.809.597 zł.

część wyrównawcza
subwencji ogólnej - §2920

1.850.544 zł.

c)

d)

e)

podstawowa
uzupełniaj ąca

1.813.588 zł.
36.956 zł.

część równoważąca
subwencji ogólnej - §2920

1.321.396 zł.

podatek dochodowy
od osób fizycznych - §0010

11.927.928 zł.

podatek dochodowy
od osób prawnych - §0020

350.000 zł.

2

O dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane
przez powiat - §2110

804.800 zł.

g)

dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizacj ę
bieżących zadań własnych powiatu - §2130 2.776.000 zł.

h)

dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bie żące realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t. - §2320

552.000 zł.

dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t. - §2328

113.441 zł.

dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t. - §2329

48.359 zł.

środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł - §2700

50.670 zł.

i)

j)

k)

1) pozostałe dochody i wpływy
własne powiatu

3.942.625 zł.

§2
1.

Wydatki budżetu powiatu w wysoko ści 37.333.260 zł.,
z załącznikiem nr 4, 5, 6, 7 i 7A do niniejszej uchwa ły.

zgodnie
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z tego:
1) Wydatki bie żące

35.337.315 zł.

z tego:
a)

b)

dotacje z budżetu powiatu
(§2310, *2320, § 2330,
§ 2540, *2820, § 3000)
(załącznik nr 7 oraz 8)

3.907.772 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
(§3020, *3030, § 3040, §3110,
*3218, *3219, *3240, *3248, *3249)

2.208.671 zł.

c) wynagrodzenia osobowe
i bezosobowe
(§4010, *4020, *4170, *4178, *4179) 15.203.213 zł.
d)

e)

f)

dodatkowe wynagrodzenie roczne
(§4040)

1.110.923 zł.

wydatki pochodne od wynagrodze ń
(§4110, *4118, *4119, *4120,
*4128, *4129, *4130)

3.158.407 z ł.
300.000 zł.

rezerwa bud żetowa (§4810)
z tego:
rezerwa ogólna

300.000 zł.

wydatki na obsługę długu publicznego
(§ 8070)
(załącznik Nr 14A do uchwały)
h) pozostałe wydatki bie żące
(załącznik Nr 7 i 7A do uchwały)
2) Wydatki maj ątkowe
(załącznik Nr 7 oraz 9 do uchwały)

30.000 zł.

9.418.329 zł.

1.995.945 zł.

E
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z tego:
a)

wydatki na zakup i obj ęcie akcji,
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupe łnienie funduszy
statutowych banków państwowych
i innych instytucji finansowych (§ 6010) 15.000 zł.

b)

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych (§ 6050)

1.840.000 zł.

wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych (§ 6060)

98.000 zł.

dotacje celowe przekazane dla powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie ń
(umów) między jednostkami samorz ądu
terytorialnego (§ 6620)

42.945 zł.

c)

d)

2.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2007 — 2009 w kwocie 3.200.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9A.

3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści w wysoko ści 161.800 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 7B.

1
§3
1.

Deficyt bud żetowy Powiatu Bydgoskiego w wysoko ści 2.785.900 zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z zaci ąganych
kredytów w kwocie 1.985.900 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych
w wysoko ści 800.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 14B.

2.

Przychody budżetu w wysoko ści 2.785.900 zł., zgodnie z załącznikiem
nr 14B.

§4
W budżecie tworzy si ę rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
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§5
1.

Dochody i wydatki w wysokości 804.800 zł. zwi ązane z realizacj ą zadań
z zakresu administracji rz ądowej i innych zadań zleconych odr ębnymi
ustawami, zgodnie z za łącznikiem nr 10A i 10B.

2.

Dochody w wysoko ści 713.800 zł. zwi ązane z realizacj ą zadań
wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z za łącznikiem nr 1, 3A i 8B.

3.

Wydatki w wysoko ści 4.401.072 zł. związane z realizacj ą zadań
wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z za łącznikiem nr 8B.

§6
1.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla
gospodarstw pomocniczych jednostek bud żetowych:
przychody — 779.300 zł.,
wydatki — 779.300 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 13A i 13B.

2.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku
dochodów własnych jednostek bud żetowych:
dochody — 171.280 zł.,
wydatki — 172.800 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§7
1.

Dotacje podmiotowe dla dzia łaj ących na terenie powiatu niepublicznych
szkół w wysokości 136.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8A.

2.

Dotacje celowe na zadania w łasne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę
ł., zgodnie z załącznikiem nr 8A.
—68.50 z

rc

1.

Ustala si ę plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści:
przychody — 170.000 zł.,
wydatki — 170.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 12A

2.

Ustala si ę plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysoko ści:
przychody — 760.000 zł.,
wydatki — 760.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 12B.

9
Limity zobowi ązań z tytułu kredytów i pożyczek zaci ąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu bud żetu w kwocie 1.985.900 z ł.

§10
Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do:
1) zaciągania zobowiązań:
a)

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej do wysoko ści okre ślonej w załącznikach nr 7B
i 9A,

b)

z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym (2008) jest
niezbędna dla zapewnienia ci ągłości działania powiatu i termin
zapłaty upływa w 2008 roku,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących na
przeniesieniu mi ędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej z wyłączeniem przeniesie ń wydatków między działami,
3) dokonywania przeniesie ń między wydatkami inwestycyjnymi
w ramach działu,
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4) przekazywania kierownikom jednostek bud żetowych uprawnie ń do
dokonywania przeniesień w planie wydatków mi ędzy paragrafami
wydatków w ramach uchwalonej łącznej kwoty wydatków,

1

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach ni ż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11
Załącza si ę prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku
i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14C.

§12
Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedkładania informacji na Sesjach
Rady Powiatu o dokonywanych zmianach w bud żecie Powiatu oraz
o wykorzystywanych uprawnieniach okre ślonych w §10 niniejszej uchwały.
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§13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§14

EC

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia z moc ą obowiązuj ącą od
1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Stanisław Buś
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