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UCHWAŁA Nr(2.7:h0
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 17 listopada 2010 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (14)
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó źn. zm. 1 ) oraz §8 Uchwały
Nr 238/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010
uchwala si ę, co następuje:

•

§ 1. W uchwale Nr 238/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2010
(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 63.031.735 zł. zastępuje się kwotą 63.038.449 zł.
(zwiększenie o kwot ę 6.714 zł.)
z tego:
w punkcie 1) DOCHODY BIEŻĄCE kwotę 49.057.850 zł. zastępuje się
kwotą 49.064.564 zł. (zwiększenie o kwotę 6.714 zł.)
•

w tym w podpunktach:
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
1.799.988 zł. zastępuje się kwotą 1.801.902 zł. (zwiększenie
o kwotę 1.914 zł.),
m) dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie ń (umów)
między j.s.t. (§ 2330) kwot ę 9.000 zł. zastępuje się kwotą
13.800 zł. (zwiększenie o kwotę 4.800 zł .).
Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620
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w punkcie 2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 13.973.885 z ł.
pozostaj ą bez zmian
w§2
W pozycji 1. WYDATKI (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 66.340.868 zł. zastępuje się kwotą
66.347.582 zł. (zwiększenie o kwotę 6.714 zł.)
z tego:
w punkcie 1) WYDATKI BIEŻĄCE kwotę 50.523.675 zł. zastępuje się
kwotą 50.530.389 zł. (zwiększenie o kwot ę 6.714 zł.)
w tym w podpunktach:
b)

świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, *3030, *3050,
*3110, * 3119, *3240) kwot ę 2.804.300 zł. zastępuje się kwotą
2.812.070 zł. (zwiększenie o kwotę 7.770 zł.),

c)

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, *4017, *4019,
*4020, *4170, § 4177, *4179) kwot ę 20.369.335 zł. zastępuje się
kwotą 20.363.335 zł. (zmniejszenie o kwotę 6.000 zł.),

h) pozostałe wydatki bie żące kwotę 17.908.538 zł. zastępuje się
kwotą 17.913.482 zł. (zwiększenie o kwot ę 4.944 zł.).
w punkcie 2) WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 15.817.193 zł.
pozostaj ą bez zmian
w§3
W pozycji 1. Deficyt budżetowy Powiatu Bydgoskiego w kwocie
3.309.133 zł. pozostaje bez zmian.
w§4
W pozycji 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę
1.799.988 zł. zastępuje si ę kwotą 1.801.902 zł. (zwiększenie o kwotę 1.914 zł.),
zgodnie z załącznikiem Nr 5A i 5B do niniejszej uchwa ły.
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W pozycji 2. Dochody zwi ązane z realizacj ą zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego
kwotę 3.994.323 zł. zastępuje się kwotą 3.999.123 zł. (zwiększenie o kwotę
4.800 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa ły.
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa ły
powoduj ą odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12A i 12B do
uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 5, 8, 12A i 12B do uchwały
budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4, 5A i 5B do niniejszej uchwa ły.
§ 3.

•

C

1.

chwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
z du Powiatu:

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

2.

4.

•

Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do bud żetu zmiany polegaj ące na:
1. Zwiększeniu planowanych dochodów bud żetowych ogółem o kwotę
6.714 zł., i tak:
rozdział 01005 — zmniejsza si ę § 2110 o kwotę 10.961 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 3.11.2010 r.
Nr WFB.I.3011-121/10 urealniaj ąc wykonanie,
rozdział 71013 — zwiększa się § 2110 o kwotę 11.405 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 9.11.2010 r.
Nr WFB.I.301 1-123/10 na realizacj ę prac zwi ązanych z wykonaniem
„Wektorowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków
w systemie numerycznym EWID 2000 terenów wiejskich gminy
Koronowo",
rozdział 75109 — zwiększa się § 2110 o kwotę 1.470 zł. zgodnie
z decyzj ą Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia
12.11.2010 r. Nr 11/2010 z przeznaczeniem na wyp łatę
zryczałtowanych diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej
w Bydgoszczy,
rozdział 85415 — zwiększa się § 2330 o kwotę 4.800 zł. jako dotacj ę
z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia dla uczniów szkó ł powiatu
bydgoskiego.
•

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę
6.714 zł., i tak:
-

rozdział 01005 — zmniejsza si ę § 4300 o kwotę 10.961 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 3.11.2010 r.
Nr WFB.I.3011-121/10 urealniaj ąc wykonanie,
rozdział 71013 — zwiększa się § 4300 o kwotę 11.405 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 9.11.2010 r.
Nr WFB.I.3011-123/10 na realizacj ę prac zwi ązanych z wykonaniem
„Wektorowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków
w systemie numerycznym EWID 2000 terenów wiejskich gminy
Koronowo",
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rozdział 71015 — dokonuje się przesunięć z § 4020 kwoty 6.000 zł.
zabezpieczaj ąc środki między innymi na zakup materiałów
i wyposażenia oraz opłaty administracyjne,
rozdział 75019 — kwotę 50 zł. przesuwa si ę z § 4410 do § 4270
urealniaj ąc wykonanie,
rozdział 75020 — kwotę 3.500 zł. przesuwa si ę z § 4410 do § 4210 na
zakup serwera,
rozdzia ł 75109 — zwiększa się § 3030 o kwotę 1.470 zł. zgodnie
z decyzj ą Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia
12.11.2010 r. Nr 11/2010 z przeznaczeniem na wyp łatę
zryczałtowanych diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej
w Bydgoszczy, ponadto dokonuje si ę przesunięć pomiędzy
paragrafami na ogólną kwotę 3.000 zł. zabezpieczaj ąc środki na
wypłatę diet (1.000 zł.) oraz zakup materia łów i wyposażenia
(2.000 zł.),
rozdzia ł 75495 — następuje przesuni ęcie kwoty 700 zł. z § 4300
do § 4210 zabezpieczaj ąc środki na zakup nagród na III turniej piłki
nożnej halowej o puchar Komendanta Miejskiego Policji
w Bydgoszczy,
-

rozdzia ł 85415 — zwiększa się § 3240 w kwocie 4.800 zł.
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkó ł powiatu
bydgoskiego, i tak:

Szkoła
ZSZ w Koronowie
ZSOiZ w Solcu Kujawskim
ZSL w Koronowie
Razem

Liczba uczniów stypendystów
2
1
1
4

Kwota
2.400
1.200
1.200
4.800

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków bud żetowych o tą samą kwotę
6.714 zł., nie powoduje zmian w planowanym deficycie bud żetowym, który
pozostaje na poziomie 3.309.133 zł.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Okwiatu Bydgoskiego w roku 2010

•

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nry ć.1/10 z dnia 17.11.2010 r.

Dział

Rozdział

010
01005
2110

Przed zmian ą

Treść

Paragraf

15 050,00

-

10,01,00.

4 089,00

Pracę geodezyjnorządzenioWe na potrzeby rolnictwa

15 000P0

10 961;00

4 039,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące z
zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

15 000,00

- 10 961,00

4 039,00

602 665,00

11405,00

614 070,00

90 000,00

11:405,00

101 405,00

90 000,00

11 405,00

101 405,00

24 570,00

1 470,00

26 040,00

24 570,00

1 470,00

26 040,00

24 570,00

1 470,00

26 040,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

50 730,00

4 800,00

55 530,00

Pomoc materialna dla uczniów

:9 pocwp

4 800 ,00

13 800,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) między
jednostkami samorz ądu terytorialnego

9 000,00

4 800,00

13 800,00

63 031 735,00

6 714,00

63 038 449,00

Pracę geodezyjne i kęrtograficzne (nieinwestycyjne)

71013
2110

751
75109

2110
854
85415
2330

Po zmianie

Rolnictwo i łowistwo

Uziglelność uelugowa

710

Zmiana

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące z
zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Urzędy naczelnych organów władzy pa ń stwowej, kontroli i ochrony

praWa oraz sądoWnictwa '
Wybory do rad gmin,:rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojeWódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

Razem:

C

BeSTia
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Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Fyiatu Bydgoskiego w roku 2010

•

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarzą du Powiatu Bydgoskiego Nr 2.19/10 z dnia 17.11.2010 r.

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

010
01005
4300

710
71013
4300

15 005,00

- 104.951A0

4 039,00

Prace geodezyjno-urz ądzeniowenapotrzeby rolnictwa

15D00,00

:

.,...1•0 961,00

4. 039 , 00

Zakup usług pozostałych

15 000.00

- 10 961,00

4 039,00

bziatainoSó usługowa

622 580,00

11 405,00

633 985,00

Prace geodezyjne i kartograficzn ą.(nieinwestycyjne)

90 000,00

11.405,00

101 405,00

Zakup usług pozostałych

90 000,00

11 405,00

101 405,00

495 380,00

.:.0,00

495 380,00

500,00

500,00

1 000,00

287 153,00

- 6 000,00

281 153,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu s łużby cywilnej

4210

Zakup materia łów i wyposa żenia

5 593,00

2 000,00

7 593,00

4260

Zakup energii

6 758,00

500,00

7 258,00

4270

Zakup usług remontowych

1 614,00

1 000,00

2 614,00

19 000,00

1 000,00

20 000,00

600,00

500,00

1 100,00

1 850,00

500,00

2 350,00

9 646 821,00

0,00

9 646 821,00

532 920,00

D,00
..,...,

532 920,00

4400
4740
4750

Opł aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Adniinistracjkpubliczna

750

Rady powiatów

75019
4270

Zakup usług remontowych

1 280,00

50,00

1 330,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 50,00

950,00

•.7 .. 653 .41..2,00

0,00

7 653 412,00

369 000,00

3 500,00

372 500,00

28 500,00

- 3 500,00

25 000,00

24 570,00

1 470,00

26 040,00

570,00

1 470;00

26 040,00

Starostwa powiatowe .

75020

751
75109

Po zmianie

Zmiana

Rolnictwo t łowiectWo : :

Nadzór budowlany .

71015

Przed zmian ą

4210

Zakup materia łów i wyposażenia

4410

Podróże służbowe krajowe

Urzędy naczełnych organów w ładzy państwowej, kontro i i ochrony
praWa. oraz sądownictwa
Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików . w.ojewóCztw, wybory
24
wójtóW, burmistrzów i prezydentów miast oraz ,referendagminnk"
. .....
powiatowe i wojewódzkie' . • • • ". . •• .•
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3030

iw
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe
Bezp

754

W

zenstwo publiczne i ochrona przeciwpożajowa

Pozostała działalność

75495

0,00

247U.00

247O.00

238O.00

2O00.00

43O0.00

17 212,00

- 2 000,00

15 212,00

1 000,00

-1 000,00

0,00

99 800,00

0,00

99 800,00

47 600,00

O OO

47 600,00
10 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

98O000

700,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 700,00

'7O0.00

1 566 000,00

4 800,00

1 570 800,00

Pomoc materialna dla uczniów

25 100,00

4 800 , 00

29 900,00

Stypendia dla uczniów

25 100,00

4 800,00

29 900,00

66 340 868,00

6 714,00

66 347 582,00

EdukacYjna opieką wychowawcza

854
85415
3240

Razem:
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