UCHWALA Nr &Q.I12
ZARZ4DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 5 wrzesnia 2012 roku
zmieniajijca budzet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (9)
Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.1)
uchwala si$, co nast^puje:
§ 1. W uchwale Nr 146/XIII/ll Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
29 grudnia 201 1 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok
2012 (z pozn. zm.) wprowadza si$ nast^puj^ce zmiany:
w§l
PLANOWANE DOCHODY BUDZETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwot$ 54.937.496 zl. zastejmje si? kwota^ 55.041.069 zl. (zwi^kszenie o kwot§
103.573 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.
z tego:
w punkcie 1) DOCHODY BIEZACE kwote 50.907.725 zl zastepuje
sie_ kwot^ 51.011.298 zl. (zwiekszenie o kwot$ 103.573 zl.)
w tym w podpunkcie:
e)

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania
biez^ce z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwot$
1.531.268 zl. zastepuje si$ kwot^ 1.634.841 zl. (zwi^kszenie
o kwote 103. 573 zl.),

w punkcie 2) DQCHODY MAJATKOWE w kwocie 4.029.771 zl.
pozostaja bez zmian

1

Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 201, poz. 1183,
Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429

w§2
W punkcie 1. PLANQWANE WYDATKI BUDZETU POWIATU
BYDGOSKIEGO kwot? 55.153.007 zl zast?puje si? kwot^ 55.256.580 zl.
(zwi?kszenie o kwot? 103.573 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwaly.
z tego:
w punkcie 1) WYDATKI BIEZACE kwot? 50.466.450 zl. zast?puje
si? kwota_ 50.570.023 zl. (zwiekszenie o kwot? 103.573 zl.)
w tym w podpunktach:
e)

wydatki pochodne od wynagrodzen (§ 4110, § 4117,
§4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwot
4.246.367 zl. zast?puje si? kwota^ 4.262.440 zh (zwiekszenie
okwot? 16.073 zl.),

h)

pozostale wydatki biez^ce kwot^ 14.810.383 zl. zastejmje
si? kwot^ 14.897.883 zl. (zwiekszenie o kwot? 87.500 zl.).

w punkcie 2) WYDATKI MAJATKOWE w kwocie 4.686.557 zi.
pozostaja_ bez zmian
w§3
W punkcie 1. PLANOWANY DEFICYT BUDZETU POWIATU
BYDGOSKIEGO w kwocie 215.511 zt. pozostaje bez zmian.
w§4
W punkcie 1. Dochody i wydatki zwi^zane z realizacj^ zadan z zakresu
administracji rz^dowej i innych zadari zleconych odr?bnymi ustawami kwot?
1.531.268 zl. zast?puje si? kwota^ 1.634.841 zl. (zwi?kszenie o kwot?
103.573 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 4A i 4B do niniejszej uchwaly.
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, zal^czniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwaly
powoduj^ odnosne zmiany w zal^cznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 10A i 10B uchwaly
budzetowej.
2. Ujednolicon^ wersj? zal^cznikow Nr 5, 10A i 10B do uchwaly
budzetowej przedstawiaja_ zal^czniki Nr 3, 4A i 4B do niniejszej uchwaly.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Czlonkowie Zarzadu\Powiatu

rzewodnicz^cy
ZarzadiW Powiatu Bydgoskiego

StAVbsta Bfdgoski
WokiiechTPorzych
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Uzasadnienie
Uchwala wprowadza do budzetu zmiany polegaj^ce na:
1.

Zwiekszeniu planowanych dochodow budzetowych ogolem o kwote
103.573 zL, i tak:
rozdzial 70005 - zwi?ksza si? § 2110 ogolem o kwot? 84.500 zl.
na podstawie dwoch decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
Nr, i tak:
1) WFB.I.3120.60.2012 z dnia 29.08.2012 roku o kwote 44.500 zl.
na wyplate odszkodowania na rzecz bytego wlasciciela za cz?sci
nieruchomosci polozonej w obr?bie Lasko Male, gmina
Koronowo, przej?tej na mocy prawa, na wlasnosc Powiatu
Bydgoskiego pod drog? publiczn% zaliczon^ od 1 stycznia
1999 r. do kategorii drog powiatowych,
2) WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31.08.2012 r. o kwote 40.000 zl.
z przeznaczeniem na remont budynku polozonego w Koronowie
przy ulicy Klasztornej 1 (Palac Opata),
rozdzial 71015 - zwieksza si? § 2110 o kwot? 10.000 zl.
na podstawie decyzj i Woj ewody Kujawsko Pomorskiego
NrWFB.I.3120.57.2012 z dnia 23.08.2012 r. z przeznaczeniem na
zabezpieczenie biez^cej dziatalnosci powiatowych inspektoratow
nadzoru budowlanego. Zwiekszenia dokonano na podstawie wniosku
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 21 sierpnia
2012 r. Nr WINB.ORGF.3111.2.2012.ES,
rozdziat 85156 - zwi^ksza sie § 2110 o kwot? 9.073 zl. na podstawie
decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.1.3120.61.2012
z dnia 31.08.2012 r. z przeznaczeniem na oplacenie skladki na
ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjete obowi^zkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym.

2.

Zwiekszeniu planowanych wydatkow budzetowych ogotem o kwot?
103.573 z*., i tak:
rozdzial 70005 - zwieksza si? ogolem o kwot? 84.500 zl.
Dokonuje si? zwiekszenia § 4270 o kwot? 40.000 zl. zgodnie
zWFB.I.3120.61.2012 z dnia 31.08.2012 r. z przeznaczeniem na
remont budynku polozonego w Koronowie przy ulicy Klasztornej 1
(Palac Opata) oraz § 4590 o kwot? 44.500 zl. na podstawie decyzji
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.1.3120.60.2012 z dnia

29.08.2012 roku o kwot§ 44.500 zl. na wyplate^ odszkodowania na
rzecz bylego wlasciciela za czesci nieruchomosci polozonej w obrebie
Lasko Mate, gmina Koronowo, przejetej na mocy prawa, na wtasnosc
Powiatu Bydgoskiego pod drog§ publiczn^, zaliczona^ od 1 stycznia
1999 r. do kategorii drog powiatowych,
rozdzial 71015 - zwiejtsza si§ ogolem o kwot$ 10.000 zl.
napodstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego
NrWFB.I.3120.57.2012 z "dnia 23.08.2012 r. zabezpieczajac
planowane wydatki w poszczegolnych paragrafach na bieza^
dziatalnosc Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Bydgoszczy,
rozdziat 85156 - zwi^ksza si^ § 4130 o kwot§ 9.073 zl. na podstawie
decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012
z dnia 31.08.2012 r. z przeznaczeniem na oplacenie skladki na
ubezpieczenia
zdrowotne
wychowankow
Domu
Dziecka
w Trzemietowie.
Zwi^kszenie planowanych dochodow i wydatkow budzetowych ogolem o kwot$
103.573 zl., nie powoduje zmian w planowanym deficycie budzetowym, ktory
pozostaje na poziomie 215.511 zl.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach buofe
budTetu Powiatu Bydgoskiego w roku 201
Zala.czn.ik Nr 1 do Uchwaiy Zarz$du Powiatu Bydgoskiego Nr

Dzial
?;

700

Rozdziat
.-• ' -

/12 z dnia 5.09.2012 r.

Paragraf

Tresc
j G"ospjdal1^|rtie^sz|aniowa

. '-.

70005

2110

Przed zmiansj

._84S500,00

2 909 613,00

2825113,00

84 500,00

2909613,00

295 000,00

84 500,00

379 500,00

1748068,00

10.000,00

1 758 068,00

Nadzir budowlany

466 060,00

10000,00

476 060,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania bieza.ce z
zakresu administracji rza.dowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

466 000,00

10 000,00

476 000,00

21300,00

, 9073,00

30373;00

21 300,00

9 073,00

30 373,00

21 300,00

9 073,00

30 373,00

54 937 496,00

103 573,00

55 041 069,00

_

• •-' "

2825113^0

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biezqce z
zakresu administracji rza,dowej oraz inne zadania zlecone ustawami
reatizowane przez powiat
Dziafalho£6 ustugowa

710

t- -tr-r*I

71015
2110

^:JB5ft

-

,

OcWpn^^l^p^iai,;. ' • ; :•:••/:
85156

2110

.'"

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nie
objetych obowia.zkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania bieza.ce z
zakresu administracji rza,dowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

Razem:

BeSTia

Po zmianie

Zmiana
/

Strona 1

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budfetu
bucKl Powiatu Bydgoskiego w roku 201:
Zata^cznik Nr 2 do Uchwaly Zarza^du Powiatu Bydgoskiego Nr

Dziat

Rozdziat

/12 z dnia 5.09.2012 r.

Tresc

Paragraf

>,
' '* Gospodarka
mieszkaniowa
**•» .ft..-

700

Przed zmiana

-

. ;-'»>*
V- •

Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami

70005
4270

Zakup ustug remontowych

4590

Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz os6b fizycznych
* Dztalalno£6 ustugowa

710

• ..

—*-s -,,*«!

84500,00

577000.0J

492 500,00

84 500,00

577 000,00

6 600,00

40 000,00

46 600,00

184239,00

44 500,00

228 739,00

492 500,00 P^rt^'

1527147,00

Nadz6r budowlany

71015

Po zmianie

Zmiana

\ ,»

"

1 537 147,00

10000,00

496 239,00

10000,00

506 239,00

51 539,00

7 000,00

58 539,00

300,00

100,00

400,00

8 650,00

900,00

9 550,00
17315,00

4110

Sktadki na ubezpieczenia spoteczne

4280

Zakup ustug zdrowotnycn

4300

Zakup ustug pozostatych

4400

Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garazowe

15315,00

2 000,00

Ochrona zdrowia-

21 300,00

9 073,00

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nie
objetych obowia.zkiem ubezpieczenia zdrowotnego

21 300,00

9 073,00

30 373,00

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne

21 300.00

9 073,00

30 373,00

55 153007,00

103573,00

55 256 580,00

851?
85156

4130

Razem:
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