UCHWAŁA Nr 172/XXVI/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2009 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 (1)

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 się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 160/X:XV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2009
wprowadza si ę następuj ące zmiany:
w§1
Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 44.500.030 zł. zastępuje się kwotą 45.000.030 zł.
(zwiększenie o kwotę 500.000 zł.)

z tego:
w punkcie 1) Dochody bieżące w kwocie 44.250.030 zł. pozostaj ą bez
zmian
w punkcie 2) Dochody maj ątkowe kwotę 250.000 zł zastępuje się kwotą
750.000 zł. (zwiększenie o kwotę 500.000 zł.)
wprowadza się podpunkt b) w brzmieniu:
b) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 500.000 zł.

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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
2 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, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984
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w§2

W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 49.725.030 zł. zastępuje się kwotą
54.563.474 zł. (zwiększenie o kwotę 4.838.444 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Wydatki bie żące kwotę 43.208.030 zł. zastępuje się kwotą
43.115.932 zł. (zmniejszenie o kwot ę 92.098 zł.)
w tym w podpunkcie:
h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 13.924.157 zł. zastępuje się
kwotą 13.832.059 zł. (zmniejszenie o kwot ę 92.098 zł.).
w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwotę 6.517.000 zł. zastępuje się kwotą
11.447.542 zł. (zwiększenie o kwotę 4.930.542 zł.), zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do niniejszej uchwa ły
w tym w podpunktach:
a) wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych (§ 6050) kwot ę
6.437.300 zł. zastępuje się kwotą 11.357.842 zł. (zwiększenie
o kwotę 4.920.542 zł.),
c) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów)
między j.s.t. (§ 6610) kwot ę 10.000 zł. zastępuje się kwotą
20.000 zł. (zwiększenie o kwot ę 10.000 zł.).
W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2009 — 2010 ulegaj ą zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
w§3

W pozycji 1. Deficyt bud żetowy kwotę 5.225.000 zł. zastępuje się kwotą
9.563.444 zł. (zwiększenie o kwot ę 4.338.444 zł.), który zostanie pokryty
przychodami pochodz ącymi z kredytu bankowego w kwocie 5.225.000 z z ł.
oraz nadwy żką z lat ubiegłych w kwocie 4.338.444 z ł., zgodnie z załącznikiem
Nr 11 B do niniejszej uchwały.
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W pozycji 2. Przychody bud żetu w wysokości 8.525.000 zł. zastępuje się
kwotą 10.225.000 zł. (zwiększenie o kwotę 1.700.000 zł.), rozchody
w wysokości 40.920 zł. pozostaj ą bez zmian, zgodnie z za łącznikiem Nr 11B.
w§4
Wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań wykonywanych na podstawie
porozumie ń (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
kwotę 2.749.622 zł. zastępuje się kwotą 2.759.622 zł. (zwiększenie o kwotę
10.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6.
w§5
Wprowadza się plan finansowy rachunku dochodów własnych dla Domu
Dziecka w Trzemi ętowie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
w§7
Dokonuje si ę zmian planu finansowego przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie
z załącznikiem Nr 10A.
w§8
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu bud żetu kwotę 5.225.000 zł. zastępuje się
kwotą 9.563.444 zł. (zwiększenie o kwotę 4.338.444 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, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14,
15A, 17A, 17B i 17C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 1, 4, 7, 10, 11, 12, 15A, 17A,
17B i 17C do uchwały budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10A, 11A, 11B i 11C do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewod lezący
Rady Powia Bydy,0 iego

Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do bud żetu zmiany polegaj ące na:
1.

Zwiększeniu planowanych dochodów bud żetowych o kwotę 500.000 zł.
w rozdziale 60014. Wprowadza si ę § 6300 jako pomoc finansow ą z gmin,
i tak:
Osielsko (200.000 zł.) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej W łóki — Jarużyn",
Dobrcz (300.000 z ł.) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kotomierz — Dobrcz".

2.

Zwiększeniu planowanych wydatków bud żetowych ogółem o kwotę
4.838.444 zł., i tak:
rozdział 60014 — zwiększa się § 6050 o kwotę 4.828.444 zł.
Wprowadza si ę dwa nowe zadania inwestycyjne, i tak:
„Budowa kładki pieszo — rowerowej w Samoci ążku" w kwocie
250.000 zł.,
„Przebudowa drogi Buszkowo — Nowy Dwór I etap" w kwocie
1.305.000 zł.
Ponadto zwiększa się istniej ące już zadania inwestycyjne, o kwot ę
672.683 zł. „Przebudowa drogi Włóki — Jarużyn", o kwotę
1.340.311 zł. „Przebudowa drogi Dobrcz — Ktomierz", o kwot ę
1.260.450 zł. „Przebudowa drogi Wojnowo — Bydgoszcz".
rozdział 75020 — dokonuje się przeniesień kwoty 150.000 zł. z § 4300
do § 4210 na zakup druków komunikacyjnych,
rozdział 75412 — zwiększa się § 6610 o kwotę 10.000 zł. jako dotacj ę
dla gminy Koronowo na zakup łodzi motorowej do ratownictwa
wodnego na Zalewie Koronowskim,
rozdział 80120 — w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie nast ępuje
przesunięcie kwoty 92.098 zł. z § 4270 do § 6050 na zadania
inwestycyjne pn. „III etap termomodernizacji (wzmocnienie
konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia, ocieplenie)".

Dokonuje się zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za łącznikiem
10A do niniejszej uchwały.

Wprowadza si ę plan finansowy rachunku dochodów w łasnych dla Domu
Dziecka w Trzemi ętowie zatwierdzony przez kierownika jednostki, zgodnie
z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwa ły.
Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 500.000 zł. przy
jednoczesnym zwi ększeniu planowanych wydatków bud żetowych o kwotę
4.838.444 zł. powoduje, że planowany deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę
4.338.444 zł. tj . do poziomu 9.563.444 zł.

