UCHWAŁA Nr 101/XVII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie korekty w uchwale bud żetowej Powiatu Bydgoskiego na rok
2008
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. 165
165a, 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 pó źn zm.2) uchwala się, co
następuje:

1. W uchwale Nr 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2008
wprowadza się sprostowania (korekty) błędu pisarskiego:
w§2
W pozycji 1. Wydatki, punkcie Wydatki bie żące, podpunkcie f) rezerwa
budżetowa
jest
..." rezerwa budżetowa (§ 4810) 800.000 zł.
- rezerwa ogólna 780.000 zł.
- rezerwa celowa na zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł. ..."
winno być
..." rezerwa budż etowa (§ 4810) 800.000 z ł.
- rezerwa ogólna 420.000 zł.
- rezerwa celowa 380.000 zł. ..."

2

Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218
Zmiany wymienionej ustawy zostały 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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587

W pozycji 1. Wydatki, punkcie 2) Wydatki maj ątkowe
jest
..." 2) Wydatki maj ątkowe 3.477.500 zł. ..."
winno być
..." 2) Wydatki maj ątkowe 3.477.500 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 13 ..."

w§9
Wykreślić należy podpunkt:
..." 3) dokonywania przeniesie ń mię dzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach
działu..."

w § 13
jest
..." Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia z mocą obowiązuj ącą
od 1 stycznia 2008 roku ..."
winno być
..." Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku..."
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1 niniejszej uchwa ły powoduj ą odnośne
zmiany w uchwale budżetowej na rok 2008.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE
1. W związku z powstałą omyłką dotyczącą rozbicia rezerwy bud żetowej
w kwocie 800.000 zł dokonuje się sprostowania dotyczącego podziału
powyższej kwoty:
- rezerwa ogólna w wysoko ści 420.000 zł,
- rezerwa celowa w wysoko ści 380.000 zł,
z tego: 360.000 zł — z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki
w zakresie prac remontowych i modernizacyjnych, 20.000 z ł - na zadania
z zakresu zarz ądzania kryzysowego.
2. W celu przejrzysto ści i bezpieczeństwa realizacji uchwały budżetowej
wyłącza się upoważnienie dla Zarządu dotyczące dokonywania
przeniesień między wydatkami inwestycyjnym. Powy ższe zmiany
pozostawia się do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu.

