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Uchwała Nr 251/XXXIV/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 8 lutego 2006 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.)
oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:

•

§1
W uchwale Nr 229/XXXIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2006
wprowadza si ę następuj ące zmiany:
w§ 1
w pozycji „1. Dochody" (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZA Ł .
Nr 1 do niniejszej uchwa ły) kwotę 35.212.830 zł. zastępuje się kwotą
35.213.630 zł. (zwiększenie o kwotę 800 zł.)
w tym w podpunkcie:
i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące
realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t.
(§ 2320) kwotę 697.200 zł. zastępuje się kwotą 698.000 zł.
(zwiększenie o kwotę 800 zł.).
w pozycji „2. Wydatki" (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZA Ł .
Nr 2 do niniejszej uchwa ły) kwotę 37.280.920 zł. zastępuje się kwotą
37.961.687 zł. (zwiększenie o kwotę 680.767 zł.)

z tego:
w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 33.620.520 zł. zastępuje się
kwotą 33.619.287 zł. (zmniejszenie o kwotę 1.233 zł.)
w tym w podpunktach:
a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2480,
2540, 2820) kwotę 3.517.674 zł. zastępuje się kwotą
3.526.302 zł. (zwiększenie o kwotę 8.628 zł.),
c)

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020,
4170, 4178, 4179) kwot ę 14.374.169 zł. zastępuje się kwotą
14.374.969 zł. (zwiększenie o kwotę 800 zł.),

d)

dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwot ę
1.026.929 zł. zastępuje się kwotą 1.028.439 zł. (zwi ększenie
o kwotę 1.510 zł.),

f) rezerwa bud żetowa (§ 4810) kwot ę 300.000 zł . zastępuje się
kwotą 268.000 zł. (zmniejszenie o kwotę 32.000 zł.)
w tym po zmianach:
rezerwa ogólna - 180.000 z ł.
rezerwa celowa - 88.000 z ł.
h) pozostałe wydatki bie żące kwotę 9.273.866 zł. zastępuje się
kwotą 9.293.695 zł. (zwiększenie o kwotę 19.829 zł.).
w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwotę 3.660.400 zł. zastępuje się
kwotą 4.342.400 zł. (zwiększenie o kwotę 682.000 zł.)
w tym w podpunkcie:
b) wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych (§ 6050)
kwotę 1.927.600 zł. zastępuje si ę kwotą 2.589.600 zł.
(zwiększenie o kwotę 662.000 zł.),
wprowadza si ę podpunkt g) o brzmieniu:

g)

dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń
(umów) między j.s.t. (§ 6610) w kwocie 20.000 zł.
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-

w pozycji „3. Deficyt bud żetowy" kwotę 2.068.090 zł. zastępuje się
kwotą 2.748.057 zł. (zwiększenie o kwotę 679.967 zł.).

w§2
Źródłem pokrycia deficytu bud żetowego jest nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych w łącznej kwocie 1.000.000 z ł. oraz przychody pochodz ące
z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysoko ści 1.748.057 z ł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 8A, 8B i 8C do uchwa ły).

§2
Zmienia się ujęty w § 7 plan fmansowy dochodów i wydatków rachunku
• dochodów własnych Domu Dziecka w Trzemi ętowie (zgodnie
z ZAŁ . Nr 5 do niniejszej uchwały).

§3
1.

Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz ZA Ł. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa ły
powoduj ą odnośne zmiany w ZAŁ . Nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 9, 11, 12, 13A,
13B i 13C do uchwały budżetowej.

2.

Ujednoliconą wersj ę ZAŁ . Nr 3A, 5A, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C
do uchwały budżetowej przedstawiaj ą ZAŁ . Nr 3A, 4A, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C
do niniejszej uchwały.

S
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodnicz ący
wiatu Bydgoskiego
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Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do bud żetu następuj ące zmiany:
1.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 800 zł.
z tego:
rozdział 85406 — zwiększenie w § 2320 o kwot ę 800 zł, zgodnie z
uchwałą Powiatu Świeckiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Powiatu Bydgoskiego na funkcjonowanie Poradni psychologiczno —
pedagogicznej w Koronowie,

2.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę
680.767 zł. z tego:
rozdział 63095 — zwiększenie o kwotę 30.000 zł. w § 2820 na
wniosek grupy Radnych Powiatu na zorganizowanie ró żnych form
letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i m łodzieży
pochodzących z rodzin ubogich z terenu wszystkich gmin powiatu
bydgoskiego,
rozdział 75020 — zwiększenie o kwotę 339 zł. w § 4440, z uwagi na
konieczno ść wprowadzenia dodatkowych środków, zgodnie
z wnioskiem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-

rozdział 75412 — wprowadzono dodatkowe §§ wydatków: § 4210
w kwocie 20.000 zł, § 4300 w kwocie 1.000 zł, dokonuj ąc
jednocześnie przesuni ęć kwoty 21.000 zł z § 2820, celem
zabezpieczenia środków przeznaczonych na zakup sprz ętu
ratowniczego dla jednostek OSP,

-

rozdział 75495 — wprowadzono dodatkowy § 6610 w kwocie
20.000 zł. zgodnie z decyzj ą Zarządu Powiatu dla gminy Bydgoszcz
na współfinansowanie zakupu mobilnego centrum monitoringu
wizyjnego dla policji,
rozdział 75818 — zmniejszenie w § 4810 o kwot ę 32.000 zł,
zabezpieczaj ąc środki na wydatki inwestycyjne w ZSL
w Koronowie (12.000 zł z rezerwy celowej) i dla gminy Bydgoszcz na
zakup mobilnego centrum monitoringu wizyjnego dla policji
(20.000 zł. z rezerwy ogólnej),

rozdział 80120 — zwiększenie o kwotę 12.000 zł w § 6050, celem
zabezpieczenia środków na wymianę pomp i założenie stabilizatorów
napięcia przy kotłach centralnego ogrzewania w ZSL w Koronowie,
rozdzia ł 85202 — zwiększenie o kwotę 650.000 zł w § 6050,
w związku ze zwi ększeniem planowanej kwoty na wydatki
inwestycyjne w DPS — Koronowo z fili ą w Gądeczu,
rozdzia ł 85203 — dokonano przesuni ęć między paragrafami
wydatków kwoty 1.510 zł z § 4260 do § 4040, zabezpieczaj ąc wydatki
na wypłatę rocznego wynagrodzenia w Środowiskowym Domu
Samopomocy,
rozdzia ł 85406 — zwiększenie o kwotę 428 zł, dokonuj ąc jednocze śnie
urealnienia wydatków zgodnie z zawartym porozumieniem
z Powiatem Nakielskim, z przeznaczeniem na funkcjonowanie
poradni psychologiczno — pedagogicznej, obs ługuj ącą gminę Sicienko
(zmniejszenie o kwotę 372 zł - § 2320) i zwi ększenie o kwot ę 800 zł
w § 4010 w Poradni psychologiczno — pedagogicznej w Koronowie.
3.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwot ę 800 zł i zwiększenie
planowanych wydatków o kwot ę 680.767 zł powoduje w konsekwencji
zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 679.967 zł tj. do
wysokości 2.748.057 zł.

4.

Zmienia si ę plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów
własnych Domu Dziecka w Trzemi ętowie. Uaktualniono stan środków
pieniężnych na pocz ątek roku do faktycznego wykonania tj. do kwoty
13.419 zł., zwiększono równie ż zaplanowane wydatki o kwot ę 12.919 zł .
celem wykorzystania powyższych środków na zakup wyposa żenia
placówki.

