Uchwała Nr 238/XXXVII/09
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie: uchwalenia bud żetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2010
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 ), art. 211, 212,
214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 166, 166a, 184
ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źn zm. 2 ) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj ące ustaw ę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
uchwala si ę, co nastę puje:
§1
DOCHODY budż etu powiatu w łącznej wysoko ś ci 55.447.000 z ł., zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwa ły.
Z

tego:

1) DOCHODY BIE ŻĄ CE
a)

b)

45.273.455 z ł.

część oświatowa
subwencji ogólnej - §2920

12.596.565 zł.

część wyrównawcza
subwencji ogólnej - §2920

761.604 z ł.

podstawowa
uzupełniaj ąca

761.604 zł .
O zł .

Zmiany wymienionej ustawy zosta ł y og ł oszone w: Dz. L. 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, Nr 167. poz. 1759, z 2007 r, Nr 173. poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. Nr 223. poz.
1458 oraz z 2009 r. Nr 92. poz. 753
Zmiany wymienionej ustawy zosta ł y odaszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45.
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 121 7 . Nr 170, poz. 1218, Nr 187. poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587. Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227. poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19. poz. 100, Nr 62. poz. 504,
Nr 72, poz. 619, Nr 79. poz. 666

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

część równoważąca
subwencji ogólnej - §2920

2.802.869 z ł.

podatek dochodowy
od osób fizycznych - §0010

17.330.907 z ł .

podatek dochodowy
od osób prawnych - §0020

400.000 z ł .

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

1.269.300 z ł .

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

3.017.600 z ł.

dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bie żące realizowane
na podstawie porozumie ń (umów)
mi ędzy j.s.t. - §2320

393.800 z ł.

środki na dofinansowanie w łasnych
zadań bie żących gmin (zwi ązków gmin),
powiatów (zwi ązków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł - §2700

51.000 z ł .

środki na dofinansowanie w łasnych
zadań bie żących gmin (zwi ązków gmin),
powiatów (zwi ązków powiatów),
samorz ądów województw,
pozyskane z innych źródeł - §2708

1.569.211 z ł .,

środki na dofinansowanie w łasnych
zadań bie żących gmin (zwi ązków gmin),
powiatów (zwi ązków powiatów),
samorz ądów województw,
pozyskane z innych źródeł - §2709

183.185 z ł .,

3

1) wp ływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu
terytorialneao na dofinansowanie w łasnych
zadań bieżących - 52710
ł) pozostałe dochody i wpływy

2) DOCHODY MAJ ĄTKOWE
a)

b)

c)

42.000 zł.
4.855.414 zł.
10.173.545 zł.

wpłaty z tytu łu odp łatnego nabycia
prawa w łasno ści oraz prawa u żytkowania
wieczyste g o nieruchomo ści - 50770

2.600.000 zł.

środki na dofinansowanie w łasnych
inwestycji gmin (zwi ązków amin),
powiatów (zwi ązków powiatów),
samorz ądów województw,
pozyskane z innych źróde ł - 56298

5.202.285 zł.

wpływy z tytu łu pomocy finansowej
udzielanej mi ę dzy jednostkami
samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - 56300

2.371.260 zł.

§2
1. WYDATKI budżetu powiatu w łącznej wysoko ś ci 61.080.000 z ł., zwdnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwa ły.
z tego:

1) WYDATKI BIE ŻĄCE

46.121.420 zł.

z tego:
a) dotacje z bud żetu powiatu, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwa ły
(52310, 52320, § 2330, § 2480,
§ 2540, § 2580, 52820, 53000)
b)

świadczenia na rzecz osób fizycznych
(53020, 53030, 5 3050, 53110, 53240)

4.034.300 zł.

3.042.630 zł.

c)

d)

e)

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
(54010, 54018, 4019, 54020, 54170,
§ 4178, § 4179)

20.338.043 zł.

dodatkowe wynaurodzenie roczne
(§4040)

1.403.250 z ł.

wydatki pochodne od wynag,rodze ń
(54110, §4118, 54119, 54120, 5 4128
§ 4219 §4130)

3.622.219 z ł.

,

f)

355.000 z ł.

rezerwa bud żetowa (54810)
z tego
-

70.000 zł.
285.000 zł.

rezerwa ogólna
rezerwa celowa
z tego na:
-

realizacj ę zadań własnych
z zakresu zarz ądzania kryzysoweg.,o
nieprzewidziane wydatki
w zakresie prac remontowych

110.000 zł.
175.000 zł.
30.000 z ł.

g)

wydatki na obs ługę długu publicznego (§ 8070)

h)

pozostałe wydatki bie żące

13.295.978 z ł.

2) WYDATKI MAJĄ TKOWE,
ZGODNIE Z ZAŁĄ CZNIKIEM NR 10
DO NINIEJSZEJ UCHWA Ł Y

14.958.580 zł.,

z tego:
a)

b)

c)

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - 56050

6.344.510 z ł.

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - 56058

5.202.285 z ł.

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - 56059

3.082.785 zł.

d) wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud żetowych - §6060
c)

d)

•

dotacja celowa na pomoc finansow ą
udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu
terytorialnego na dofinansowanie w łasnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - §6300
dotacje celowe przekazane gminie
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie ń
(umów) mi ędzy j.s.t. - §6610

89.000 z ł.

230.000 z ł.

10.000 zł.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
— 2012, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwa ły.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze ś rodków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ś ci w kwocie 10.096.250 z ł.,
zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.
§3
1. Deficyt bud żetowy Powiatu Bydgoskiego w wysoko ści 5.633.000 z ł.,
który w cało ś ci zostanie pokryty kredytem bankowym, zgodnie
z za łącznikiem nr 16 do niniejszej uchwa ły.
•

O

Przychody bud żetu w wysoko ści 5.673.920 zł., rozchody w wysoko ś ci
.10.920 zł., zgodnie z za łącznikiem nr 16 do niniejszej uchwa ły..

§4
1. Dochody i wydatki w wysoko ści 1.269.300 z ł . zwi ązane z realizacj ą zadań
z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ę bnymi
ustawami, zgodnie z za łącznikiem nr 12A i 12B do niniejszej uchwały.
•

Dochody w wysoko ści 2.807.060 z ł. zwi ązane z realizacj ą zada ń
wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ę dzy jednostkami
samorz ądu terytorialnego, zgodnie z za łącznikiem nr 8 do niniejszej
uchwały.
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3. Wydatki w wysoko ści 3.738.100 z ł . zwi ązane z realizacj ą zadań
wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ę dzy jednostkami
samorz ądu terytorialnego, zgodnie z za łącznikiem nr 9 do niniejszej
uchwały.
§ 5

1.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla
gospodarstw pomocniczych jednostek bud żetowych:
przychody 1.208.000 z ł .,
wydatki 1.208.000 zł .,
zgodnie z za łącznikiem nr 15 do niniejszej uchwa ły.
—

—

2.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku
dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody 59.970 z ł .,
wydatki 62.200 z ł .,
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
—

—

§6

1.

Ustala si ę plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści:
przychody 170.000 z ł.,
wydatków 167.000 z ł.,
zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
—

—

2.

Ustala si ę plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysoko ści:
przychody 975.000 z ł .,
wydatki 975.000 z ł.,
zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
—

—

§7

Limity zobowi ązań z tytułu kredytów zaci ąganych na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.633.000 zł .
§8
Upoważnia si ę Zarz ąd Powiatu Bydgoskiego do:
1)

zaci ągania:
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a) zobowi ązań :
-

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, okre ślone w załączniku nr 10 do niniejszej
uchwały,

-

na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych,
z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym jest
niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ś ci dzia ł ania powiatu i termin
zapłaty upływa w roku nast ępnym,

b) kredytów i po życzek na sfinansowanie planowego deficytu
budżetowego,
dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących na
przeniesieniu mi ędzy rozdzia ł ami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej z wyłączeniem przeniesie ń wydatków mi ę dzy działami,
3)

przekazywania uprawnie ń kierownikom jednostek bud żetowych
do dokonywania przeniesie ń planowanych wydatków w planie
finansowym za wyj ątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

4)

lokowania wolnych środków bud żetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach ni ż bank prowadz ący obsługę bud żetu powiatu,

§9
Załączą si ę prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku
i lata nast ępne, zgodnie z za łącznikiem nr 17 do niniejszej uchwa ły.
§10
Zobowi ązuje si ę Zarząd Powiatu do przedkładania informacji na Sesjach
Rady Powiatu o dokonywanych zmianach w bud żecie Powiatu oraz
o wykorzystywanych uprawnieniach okre ślonych w §8 niniejszej uchwa ły.
§11
Wykonanie uchwa ły powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przew dnicz ący
Rady Pow' u By boskiego
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