UCHWAŁA Nr 43/VI/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 1 marca 2007 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

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 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego
2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 (z pó źn. zm.)
wprowadza si ę następujące zmiany:
w§1
Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 34.547.360 zł. zastępuje się kwotą 34.591.961 zł.
(zwiększenie o kwotę 44.601 zł.)
z tego:
h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące
realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t.
(§ 2320) kwotę 552.000 z. zast ępuje się kwotą 555.000 zł.
(zwiększenie o kwotę 3.000 zł.),
1) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 3.942.625 zł.
zastępuje się kwotą 3.942.626 zł. (zwiększenie o kwotę 1 zł.),

Zmiany wymienionej ustawy zosta ły 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 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. "1055 i Nr 167, poz. 1759,
2
Zmiany wymienionej ustawy zosta ły 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 i z 2006 r. Nr 249, poz.
1832
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wprowadza się podpunkty ł) i m) w brzmieniu:
ł) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące
realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t.
(§ 2310) w kwocie 32.600 zł.,
m) dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie ń (umów)
między j.s.t. (§ 2330) w kwocie 9.000 zł.
w§2
W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 37.333.260 zł. zastępuje się kwotą
37.356.811 zł. (zwiększenie o kwotę 23.551 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Wydatki bie żące kwotę 35.337.315 zł. zastępuje się kwotą
35.000.866 zł. (zmniejszenie o kwotę 336.449 zł.)
w tym w podpunktach:
a)

dotacje z budżetu powiatu (§2310, *2320, *2330, *2540, *2820,
*2910, *3000) kwotę 3.907.772 zł. zastępuje się kwotą
3.908.047 zł. (zwiększenie o kwotę 275 zł.),

b)

świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, *3030, *3040,
§3110, *3218, *3219, *3240, *3248, *3249) kwot ę 2.208.671 zł.
zastępuje się kwotą 2.187.546 zł. (zmniejszenie o kwot ę
21.125 zł.),

c)

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, *4020, *4170,
*4178, *4179) kwot ę 15.203.213 zł. zastępuje się kwotą
15.228.583 zł. (zwiększenie o kwotę 25.370 zł.),

e) wydatki pochodne od wynagrodze ń (§4110, *4118, *4119,
*4120, *4128, *4129, *4130) kwot ę 3.158.407 zł. zastępuje się
kwotą 3.163.162 zł. (zwiększenie o kwotę 4.755 zł.),
h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.418.329 zł. zastępuje się
kwotą 9.072.605 zł. (zmniejszenie o kwotę 345.724 zł.),
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w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwotę 1.995.945 zł. zastępuje się kwotą
2.355.945 zł. (zwiększenie o kwotę 360.000 zł.)
w tym w podpunkcie:
b) wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych (§ 6050) kwot ę
1.840.000 zł. zastępuje się kwotą 2.095.000 zł. (zwiększenie
o kwotę 255.000 zł.),
wprowadza si ę podpunkt e) w brzmieniu:
e) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów)
między j.s.t. (§ 6610) w kwocie 105.000 zł.

w§3
W pozycji 1. Deficyt budżetowy kwotę 2.785.900 zł. zastępuje się kwotą
2.764.850 zł. (zmniejszenie o kwotę 21.050 zł.), który zostanie pokryty
przychódami pochodz ącymi z zaciąganych kredytów w kwocie
1.964.850 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 800.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.
W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości 2.764.850 zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.

w§5
W pozycji 1. Wydatki w wysoko ści 804.800 zł. związane z realizacj ą
zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami nie ulegaj ą zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 9B
do niniejszej uchwały.
W pozycji 2. Dochody w wysoko ści 713.800 zł. związane z realizacj ą
zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorz ądu terytorialnego zastępuje się kwotą 758.400 zł.
(zwiększenie o kwotę 44.600 zł., zgodnie z podpunktami: h), ł) i m)
dochodów do niniejszej uchwa ły), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do
niniejszej uchwały.
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W pozycji 3. Wydatki w wysoko ści 4.401.072 zł. związane z realizacj ą
zadań wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) między
jednostkami samorz ądu terytorialnego zast ępuje się kwotą 4.518.072 zł.
(zwiększenie o kwot ę 117.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do
niniejszej uchwały.
w§6
W pozycji 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody kwotę
171.280 zł. zastępuje się kwotą 170.780 zł. (zmniejszenie o kwotę 500 zł.),
wydatki kwotę 172.800 zł. zastępuje się kwotą 199.900 zł. (zwiększenie o kwotę
27.100 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwa ły.
w§7
W pozycji 2. Dotacje celowe na zadania w łasne powiatu realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych kwota
68.500 zł. zastępuje się kwotą 68.700 zł. (zwiększenie o kwotą 200 zł.), zgodnie
z załącznikiem Nr 7A do niniejszej uchwa ły.
w§8
W pozycji 1. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści:
przychody - 170.000 zł.,
wydatki - 170.000 zł.,
nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
w§9
Limity zobowi ązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu bud żetowego kwotę 1.985.900 zł.
zastępuje się kwotą 1.964.850 zł. (zmniejszenie o kwot ę 21.050 zł.).
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 oraz załączniku Nr 1 i 2
do niniejszej uchwały powoduj ą odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A,
3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 10B, 11, 12A, 14A, 14B i 14C do uchwały
budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 8, 8A, 8B, 9,
10B, 11, 12A, 14A, 14B i 14C do uchwa ły budżetowej przedstawiaj ą załączniki
Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 7A, 7B, 8, 9B, 10, 11A, 12A, 12B i 12C do niniejszej
uchwały.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewod zący
Rady Powiatu
oskiego
Stan

Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:
1.

Zwiększenie planowanych dochodów bud żetowych ogółem o kwotę
44.601 zł., z tego:
rozdział 75020 — zwiększenie ogółem o kwotę 32.601 zł, tworząc
dodatkowe §§ dochodów : z tytu łu odsetek od dotacji pobranych w
nadmiernej wysokości w kwocie 1 zł ( § 0900) i w kwocie 32.600 z ł
(§ 2310) w związku z podpisanymi aneksami z gminami ( Solec
Kujawski, Dobrcz, Dąbrowa Chełmiń ska) na funkcjonowanie
i współfinansowanie ośrodków zamiejscowych, w których
dokonywana jest rejestracja pojazdów za pomoc ą systemu „ Pojazd",
rozdział 85406 — zwiększenie o kwotę 3.000 zł w § 2320, zgodnie
z Uchwałą Powiatu Ś wieckiego, przeznaczono środki na zadania
realizowane przez poradni ę psychologiczno — pedagogiczn ą
w Koronowie ( 10.000 zł),
rozdział 85415 — zwiększenie o kwotę 9.000 zł w § 2330, w związku
z podpisanym porozumieniem z Marszałkiem Województwa
dotyczącym pomocy stypendialnej dla uczniów z powiatu
bydgoskiego.

2. Zwiększenie planowanych wydatków bud żetowych ogółem o kwotę
23.551 zł. z tego:
rozdział 60014 — dokonano przesuni ęć między paragrafami wydatków,
zabezpieczaj ąc środki na § 6050 na realizacj ę zadania inwestycyjnego
pn."Przebudowa drogi Łochowo — Lipniki" w kwocie 325.000 zł i na
opracowania dokumentacji projektowej w wysoko ści 35.000 zł na
przebudowę drogi Niemcz- Jarużyn, jednocześnie zmniejszaj ąc o
powyższe środki § 4270. Utworzono tak że § 6610 w kwocie 105.000 zł,
zmniejszaj ąc równocze śnie § 6050 ( zadanie — przebudowa skrzyżowania Kotomierz -Trzebień, w związku z realizacj ą zadania przez
gminę Dobrcz,
rozdział 63095 — wprowadza się nowy rozdział, przenosząc środki z
rozdziału 85412 i § 2820 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na
dotacje w zakresie turystyki, przekazane po przeprowadzeniu konkursu
ofert,
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▪ rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 500 zł w § 4610, celem
zabezpieczenia środków na opłaty sądowe, w związku
z prowadzonymi w s ądzie sprawami, dotyczącymi egzekucji
należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ( Skarb
Państwa),
—

▪ rozdział 75020
zwiększenie o kwotę 5.500 zł w § 4430,
zabezpieczaj ąc środki na opłaty sądowe, dotyczące składanych
wniosków o niekaralno ść pracowników Starostwa,
—

▪ rozdział 80120
zwiększenie o kwotę 2.100 zł w § 4750,
zabezpieczaj ąc środki na opłatę abonamentu za licencj ę programu
„Wulkan", zakupionego w roku 2006 w ZSL w Koronowie,
—

▪ rozdział 80130 zwiększenie łącznie o kwotę 5.705 zł w ZSOiZ
w Solcu Kujawskim, zabezpieczaj ąc środki na opłatę abonamentu za
licencję programu „Wulkan" ( § 4750 — kwota 2.600 z ł) i na
sfinansowanie opłat za m-ce stycze ń, luty młodzieży za korzystanie
z basenu ( § 4300 — kwota 3.105 zł),
—

rozdział 85204
dokonano przesuni ęć między paragrafami
wydatków kwoty 30.125 zł z § 3110, zabezpieczaj ąc środki na
wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z podpisaną umową dotyczącą
zawodowej rodziny wielodzietnej,
—

- rozdział 85218 zwiększenie o kwotę 76 zł, zabezpieczaj ąc środki
na zwrot dotacji na dofinansowanie wynagrodze ń dla pracowników
socjalnych ( § 2910 — kwota 75 zł) wraz z odsetkami (§ 4560 —
kwota 1 zł) pobranej w nadmiernej wysoko ści,
—

rozdział 85406
zwiększenie o kwotę 670 zł w § 4750,
zabezpieczaj ąc środki na opłatę za licencje programu „ Wulkan',
zakupionego w roku 2006 dla poradni psychologiczno —
pedagogicznej,
—

zmniejszenie o kwotę 20.000 zł w § 2820,
▪ rozdział 85412
zabezpieczaj ąc środki w rozdziale 63095, przeznaczone na
turystykę,
—

▪ rozdział 85415 wprowadza się § 3240 w kwocie 9.000 zł .,
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ze szkó ł powiatu
—
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bydgoskiego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Marsza łkiem
Województwa Kujawsko — Pomorskiego,
▪ rozdział 92605
zwiększenie o kwot ę 200 zł w § 2820,
z przeznaczeniem na dotacje dla sportowych klubów uczniowskich,
zabezpieczaj ąc środki na imprezę — mini piłka ręczna chłopców
szkół podstawowych,
—

▪ rozdział 92695
zmniejszenie o kwotę 200 zł w
przenosząc środki do rozdziału 92605.
—

4210,

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 44.601 zł i zwiększenie
planowanych wydatków o kwotę 23.551 zł, powoduje w konsekwencji
zmniejszenie deficytu bud żetowego o kwotę 21.050 zł tj. do wysoko ści
2.764.850 zł.
4. Dokonuje się zmian w funduszu celowym - PFO ŚiGW wprowadzaj ąc
w wydatkach nowy paragraf 4700 w kwocie 5.000 z ł, zabezpieczaj ąc środki na
szkolenia, jednocze śnie przenosząc powyższe środki z § 4300. Dokonano
również zmian w stanie środków pieniężnych na początek roku, zwiększając je o
kwotę 69.078 zł.
5. Dokonano zmian w planie finansowym środków dochodów własnych
w Domu Dziecka w Trzemiętowie wprowadzaj ąc stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego do wysoko ści 28.100 zł i jednocześnie
dokonano zmian w planie wydatków zwiększając je do kwoty 27.600 zł.

