UCHWAŁA Nr 81/XIII/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 13 wrze śnia 2007 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm. 1 ) oraz art. 182
i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn zm. 2)

•

uchwala si ę, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego
2007 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2007 (z pó źn. zm.)
wprowadza si ę następuj ące zmiany:
w§1
Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 35.895.484 zł. zastępuje si ę kwotą 35.904.075 zł.
(zwi ększenie o kwot ę 8.591 zł.)

•

z tego:
f) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na zadania bie żące
z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwot ę 1.002.449 zł.
zastępuje się kwotą 1.003.836 zł. (zwi ększenie o kwot ę
1.387 zł .),

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l 13,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759,
2
Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 88, poz. 587

2

wprowadza si ę podpunkt o) w brzmieniu:
)

środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (zwi ązków
gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów
województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) w kwocie
7.204 zł.

w§2
W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 39.402.543 zł. zastępuje się kwotą
39.411.134 zł. (zwi ększenie o kwotę 8.591 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Wydatki bie żące kwotę 36.337.624 zł . zastępuje si ę kwotą
36.346.215 zł. (zwi ększenie o kwot ę 8.591 zł.)
w tym w podpunktach:
c)

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170,
§4178, §4179) kwotę 15.302.448 zł. zastępuje si ę kwotą
15.301.923 zł. (zmniejszenie o kwot ę 525 zł .),

d)

dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwot ę 1.093.476 zł.
zastępuje się kwotą 1.095.176 zł. (zwi ększenie o kwotę
1.700 zł .),

e)

wydatki pochodne od wynagrodze ń (§4110, §4118, §4119,
§4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.160.486 zł. zastępuje się
kwotą 3.160.698 zł. (zwi ększenie o kwotę 212 zł .),

h) pozostałe wydatki bie żące kwotę 10.178.729 zł. zastępuje się
kwotą 10.185.933 z ł. (zwi ększenie o kwot ę 7.204 zł .).
W pozycji „3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści" kwotę
161.800 zł. zastępuje się kwotą 169.004 zł. (zwiększenie o kwotę 7.204 zł .),
zgodnie z załącznikiem Nr 6B do niniejszej uchwały.
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w§5
W pozycji 1. Dochody i wydatki w wysoko ści 1.002.449 zł . zwi ązane
z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami zast ępuje się kwotą 1.003.836 zł. (zwi ększenie o kwot ę
1.387 zł .), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa ły
powoduj ą odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 10A
i 10B do uchwały budżetowej.
2. Ujednolicon ą wersj ę załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 7B, 10A
i 10B do uchwały budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 6B, 7A
i 7B do niniejszej uchwały.

•

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do bud żetu następuj ące zmiany:
1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę
8.591 zł., i tak:
-

rozdział 80195 — zwiększenie § 2707 o kwot ę 7.204 zł . zabezpieczaj ąc
środki na realizacj ę programu GRUNDTVIG, zgodnie z umow ą
Nr 07/GR — IST/07-0213 podpisan ą z Fundacj ą Rozwoju Systemu
Edukacji,

-

rozdzia ł 85334 — zwiększenie § 2110 o kwot ę 1.387 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 22 sierpnia
2007 r. znak: WFB.I.3011-38/07 z przeznaczeniem na cz ęściowy
zwrot kosztów poniesionych przez pracodawc ę z tytułu wypłaty
wynagrodze ń dla repatriantki Marii Jepifanow w okresie 1.03.2007 r. —
19.04.2007 r.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę
8.591 zł., i tak:
-

rozdział 75020 — dokonuje przeniesienia kwoty 1.700 z ł . z § 4010
do § 4040 zabezpieczaj ąc środki na wypłatę trzynastej pensji dla
pracownika odchodz ącego na emerytur ę,

-

rozdzia ł 80195 — wprowadza się w Zespole Szkó ł Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim nast ępuj ące paragrafy wydatków:
§ 4307 — 3.147 zł ., § 4417 — 1.684 zł . oraz § 4707 — 2.373 z ł.
zabezpieczaj ąc środki na realizacj ę programu GRUNDTVIG
tj. sze ściodniowy wyjazd szkoleniowy do Portugalii nt. Efektywnego
Rozwoju Zawodowego,

-

rozdzia ł 85334 — zwiększa si ę § 4010 o kwotę 1.175 zł. oraz § 4110
w wysokości 212 zł. zgodnie z decyzj ą Wojewody Kujawsko —
Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r. znak: WFB.I.3011-38/07
z przeznaczeniem na cz ęściowy zwrot kosztów poniesionych przez
pracodawc ę z tytułu wypłaty wynagrodze ń dla repatriantki Marii
Jepifanow w okresie 1.03.2007 r. — 19.04.2007 r.

3. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków bud żetowych o tę samą
kwotę tj. 8.591 zł. nie powoduje zmian w planowanym deficycie
budżetowym, który pozostaje na poziomie 3.507.059 zł.

