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UCHWAŁA Nr 112/XVIII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 lutego 2008 roku
zmieniaj ąca budżet 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. 182
i 184 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 budżetu Powiatu na rok 2008
(z późn. zm.) wprowadza si ę następuj ące zmiany:
w§1
Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 39.647.799 zł. zastępuje się kwotą 39.815.702 zł.
(zwiększenie o kwotę 167.903 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Dochody bie żące kwotę 39.219.839 zł. zastępuje się kwotą
39.387.742 zł. (zwiększenie o kwotę 167.903 zł.)
a) część oświatowa subwencji ogólnej (§2920) kwotę
11.170.301 zł. zastępuje się kwotą 11.403.360 zł. (zwiększenie
o kwotę 233.059 zł.),
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Zmiany wymienionej ustawy zostały 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 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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587
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część równoważąca subwencji ogólnej (§2920) - kwot ę
1.562.116 zł. zastępuje się kwotą 1.567.360 zł. (zwiększenie
o kwotę 5.244 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 1.016.800 zł.
zastępuje się kwotą 1.088.400 zł. (zwiększenie o kwotę
71.600 zł.),

g)

dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę
bieżących zadań własnych powiatu (§2130) kwot ę 2.881.000 zł.
zastępuje się kwotą 2.739.000 zł. (zmniejszenie o kwot ę
142.000 zł.),

w punkcie 2) Dochody maj ątkowe w kwocie 427.960 zł. pozostaj ą bez
zmian
w§2
W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 45.420.532 zł. zastępuje się kwotą
45.492.132 zł. (zwiększenie o kwotę 71.600 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 41.241.032 zł. zastępuje się kwotą
41.312.632 zł. (zwiększenie o kwotę 71.600 zł.)
w tym w podpunktach:
c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170)
kwotę 16.792.026 zł. zastępuje się kwotą 16.791.376 zł.
(zmniejszenie o kwotę 650 zł.),
e) wydatki pochodne od wynagrodze ń (§4110, §4120, §4130)
kwotę 3.364.879 zł. zastępuje się kwotą 3.363.339 zł.
(zmniejszenie o kwotę 1.540 zł.),
h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 12.731.023 zł. zastępuje się
kwotą 12.804.813 zł. (zwiększenie o kwotę 73.790 zł.).
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w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe w kwocie 4.179.500 zł. pozostaj ą bez
zmian
w§3
W pozycji 1. Deficyt budżetowy kwotę 5.772.733 zł. zastępuje się kwotą
5.676.430 zł. (zmniejszenie o kwot ę 96.303 zł.), który zostanie pokryty
przychodami pochodz ącymi z zaci ąganych kredytów w kwocie
3.376.430 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.300.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwa ły.
-

W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości 5.676.430 zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwa ły.

w§4
W pozycji 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu
administracji rz ądowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę
1.016.800 zł. zastępuje się kwotą 1.088.400 zł. (zwiększenie o kwotę
71.600 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B do niniejszej uchwa ły.
w§8
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i po życzek zaci ąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.472.733 zł. zastępuje
się kwotą 3.376.430 zł. (zmniejszenie o kwotę 96.303 zł.).
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, za łączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały
powoduj ą odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15A, 15B,
19A, 19B i 19C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 1, 3, 6, 9, 15A, 15B, 19A,
19B i 19C do uchwały budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7A,
7B, 8A, 8B i 8C do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Prze dniczący
dgoskiego
Rady Pow'

Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do bud żetu zmiany polegaj ące na:
1. Zwiększeniu planowanych dochodów bud żetowych ogółem o kwotę
167.903 zł., i tak:
rozdział 70005 — dokonuje si ę zwiększenia § 2110 o kwot ę 70.000 zł.
zgodnie z opracowanym przez Wojewod ę Kujawsko — Pomorskiego
układem wykonawczym, a przekazanym decyzj ą z dnia 21 lutego 2008
roku, znak: WFB.I.3011/W/1/2008,
rozdział 71014 — dokonuje się zwiększenia § 2110 o kwot ę 1.600 zł.
zgodnie z opracowanym przez Wojewod ę Kujawsko — Pomorskiego
układem wykonawczym, a przekazanym decyzj ą z dnia 21 lutego 2008
roku, znak: WFB.I.3011/W/1/2008,
rozdział 75801 — dokonuje się zwiększenia § 2920 o kwotę 233.059 zł.
zgodnie pismem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r. znak:
ST4/4820/69/08 przekazuj ącym informacj ę o kwotach poszczególnych
części subwencji ogólnej,
-

rozdział 75832 — dokonuje si ę zwiększenia § 2920 o kwotę 5.244 zł.
zgodnie pismem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r. znak:
ST4/4820/69/08 przekazuj ącym informacj ę o kwotach poszczególnych
części subwencji ogólnej,

-

rozdział 85202 — dokonuje si ę zmniejszenia § 2130 o kwot ę
142.000 zł. zgodnie z opracowanym przez Wojewod ę
Kujawsko — Pomorskiego układem wykonawczym, a przekazanym
decyzj ą z dnia 21 lutego 2008 roku, znak: WFB.I.3011/W/1/2008,

2. Zwiększeniu planowanych wydatków bud żetowych ogółem o kwotę
71.600 zł., i tak:
rozdział 70005 — dokonuje si ę zwiększenia § 4300 o kwotę 70.000 zł.
zgodnie z opracowanym przez Wojewod ę Kujawsko — Pomorskiego
układem wykonawczym, a przekazanym decyzj ą z dnia 21 lutego 2008
roku, znak: WFB.I.3011/W/1/2008 przeznaczaj ąc powyższe środki na
operaty szacunkowe,

rozdział 71014 — dokonuje się zwiększenia § 4300 o kwotę 1.600 zł.
zgodnie z opracowanym przez 'Wojewod ę Kujawsko — Pomorskiego
układem wykonawczym, a przekazanym decyzj ą z dnia 21 lutego 2008
roku, znak: WFB.I.3011/W/1/2008 przeznaczaj ąc powyższe środki na
podziały i rozgraniczenia,
rozdzia ł 75045 — dokonuje się przesuni ęcia na ogólną kwotę 2.190 zł.
pomiędzy paragrafami planowanych wydatków zabezpieczaj ą środki
na przeprowadzenie poboru,
rozdział 80195 — przesuwa si ę kwotę 48 zł. z § 4580 do § 4560
dokonuj ąc korekty Uchwały Zarządu Powiatu Nr 77/08 z dnia
11 lutego 2008 roku, gdzie odsetki od dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysoko ści
nie właściwie uj ęto w § 4580, jako pozostałe odsetki.
3. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę
167.903 zł. oraz zwi ększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem
o kwotę 71.600 zł. powoduje w konsekwencji zmniejszenie planowanego
deficytu budżetowego o kwotę 96.303 zł., tj. do poziomu 5.676.430 zł.

