UCHWAŁA Nr 61/IX/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 maja 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 si ę, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego
2007 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2007 (z pó źn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
w§1
Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 35.254.044 zł. zastępuje się kwotą 35.260.537 zł.
(zwiększenie o kwot ę 6.493 zł.)
z tego:
g)

dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę
bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwot ę 2.759.800 zł.
zastępuje się kwotą 2.766.293 zł. (zwiększenie o kwotę
6.493 zł.).

i Zmiany wymienionej ustawy zostały 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 zostały 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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w§2
W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 38.878.151 zł. zastępuje się kwotą
38.884.644 zł. (zwiększenie o kwotę 6.493 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Wydatki bie żące kwotę 35.888.206 zł. zastępuje się kwotą
35.909.699 zł. (zwiększenie o kwotę 21.493 zł.)
w tym w podpunktach:
b)

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, *3030, *3040,
*3110, *3218, *3219, *3240, *3248, §3249) kwot ę 2.210.046 zł.
zastępuje się kwotą 2.236.889 zł. (zwiększenie o kwotę
26.843 zł.),

c)

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, *4020, *4170,
*4178, *4179) kwotę 15.218.169 zł. zastępuje się kwotą
15.241.069 zł. (zwiększenie o kwotę 22.900 zł.),

e) wydatki pochodne od wynagrodze ń (§4110, *4118, *4119,
*4120, *4128, *4129, *4130) kwot ę 3.154.742 zł. zastępuje się
kwotą 3.154.842 zł. (zwiększenie o kwotę 100 zł.),
h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.937.537 zł. zastępuje się
kwotą 9.909.187 zł. (zmniejszenie o kwot ę 28.350 zł.),
w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwotę 2.989.945 zł. zastępuje się kwotą
2.974.945 zł. (zmniejszenie o kwotę 15.000 zł.)
w tym w podpunktach:
b) wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych (§ 6050) kwotę
2.670.000 zł. zastępuje się kwotą 2.655.000 zł. (zmniejszenie
o kwotę 15.000 zł.)
w§3
W pozycji 1. Deficyt budżetowy w kwocie 3.624.107 zł. pozostaje bez
zmian
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w§6
w pozycji 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla
gospodarstw pomocniczych jednostek bud żetowych nie ulega zmianie.
Następuje zmniejszenie o kwot ę 98 zł. po stronie przychodów i wydatków
stanu środków obrotowych początek i koniec roku.
w pozycji 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody kwotę
170.780 zł. zastępuje się kwotą 179.390 zł. (zwiększenie o kwotę
8.610 zł.), wydatki kwotę 199.900 zł. zastępuje się kwotą 208.510 zł.
(zwiększenie o kwotę 8.610 zł.).
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1 oraz za łączniku Nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały powoduj ą odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A,
9, 9A, 10B, 11 i 13A do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 9, 9A, 10B, 11
i 13A do uchwały budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 7A,
8B, 9 i 10A do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przew
Rady Powi

ący
goskie o

Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do budżetu następuj ące zmiany:
i . Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę
6.493 zł., z tego:
-

rozdział 85201 — zwiększenie o kwotę 1.629 zł w § 2130, zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 23 kwietnia
2007 r. Nr WFB.I.3011/16/2007, z przeznaczeniem na wyp łatę
dodatków w wysoko ści 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pe łnym wymiarze czasu pracy, realizuj ącego pracę
socjalną w środowisku w roku 2007,
rozdział 85202 — zwiększenie o kwotę 1.868 zł w § 2130, zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 23 kwietnia
2007 r. Nr WFB.I.3011/16/2007, z przeznaczeniem na wyp łatę
dodatków w wysoko ści 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pe łnym wymiarze czasu pracy, realizuj ącego prac ę
socjalną w środowisku w roku 2007,

-

rozdział 85218 - zwiększenie o kwotę 2.996 zł w § 2130, zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 23 kwietnia
2007 r. Nr WFB.I.3011/16/2007, z przeznaczeniem na wyp łatę
dodatków w wysoko ści 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pe łnym wymiarze czasu pracy, realizuj ącego prac ę
socjalną w środowisku w roku 2007

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę
6.493 zł., z tego:
-

rozdział 60014 — dokonano przesuni ęcia kwoty 15.000 zł z § 6050 do
§ 4170, zabezpieczaj ąc środki na nadzór inwestorski nad realizacj ą
inwestycji na drogach powiatowych,
rozdział 75020 — zmniejszenie o kwot ę 140.000 zł w § 6050,
przenosząc powyższe środki do działu 852 na zabezpieczenie
realizacji zadań inwestycyjnych w DPS Koronowo i Bo żenkowo,
rozdział 75045 — wprowadza si ę § 4370 w kwocie 150 zł,
zabezpieczaj ąc środki na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej
i jednocze śnie dokonano przesuni ęć między paragrafami wydatków,
urealniaj ąc ich wykonanie,
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rozdział 80130 — dokonano przesuni ęć kwoty 1.843 zł z § 4010 do
§ 3020 w ZSZ w Koronowie, zabezpieczaj ąc środki na wypłatę
odprawy pośmiertnej dla pracownika,
rozdział 80195 — dokonano przesuni ęć między paragrafami
wydatków kwoty 3.000 zł z § 4210 do § 4170, zabezpieczaj ąc środki
na umowy zlecenia dla ekspertów pracuj ących w komisjach o awans
zawodowy nauczycieli oraz lekarza orzecznika,
rozdział 85201 — zwiększenie o kwotę 1.629 zł w § 4010 , zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 23 kwietnia
2007r. Nr WFB.I.3011/16/2007, z przeznaczeniem na wyp łatę
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pe łnym wymiarze czasu pracy, realizuj ącego pracę
socjalną w środowisku w roku 2007,
rozdział 85202 — zwiększenie o kwotę 141.868 zł, zabezpieczaj ąc
środki w § 4010 w wysoko ści 1.868 zł, zgodnie z decyzj ą Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r.
Nr WFB.I.3011/16/2007, z przeznaczeniem na wyp łatę dodatków
w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pe łnym wymiarze czasu pracy, realizuj ącego pracę
socjalną w środowisku w roku 2007, jak również zwiększaj ąc
wydatki w § 6050 o kwot ę 140.000 zł na realizacj ę zadań „ likwidacja
barier architektonicznych" (DPS — Koronowo — 100.000 z ł., DPS —
Bożenkowo — 40.000 zł). Jednocze śnie dokonano przesuni ęć między
paragrafami wydatków kwoty 25.000 z ł do § 3020 z przeznaczeniem
na wydatki BHP z § 4210 i § 4260,
rozdział 85218 —zwiększenie o kwotę 2.996 zł w § 4010, zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 23 kwietnia
2007 r. Nr 'WFB.I.3011/16/2007, z przeznaczeniem na wyp łatę
dodatków w wysoko ści 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizuj ącego pracę
socjalną w środowisku w roku 2007,
3. Zwię kszenie planowanych dochodów o kwot ę 6.493 zł i zwiększenie
planowanych wydatków o kwot ę 6.493 zł, nie powoduje zmian w
planowanym deficycie bud żetowym, który pozostaje na poziomie
3.624.107 zł.
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4.

Dokonuje si ę zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek i koniec
roku w Warsztatach Szkolnych przy Zespole Szkó ł Zawodowych
w Koronowie o kwotę 98 zł.

5.

Zwiększa się dochody i wydatki rachunku dochodów w łasnych Domu
Dziecka w Trzemi ętowie ogółem o kwotę 8.610 zł. z tytułu kapitalizacji
odsetek bankowych oraz otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na letni
wypoczynek młodzieży i nagrody dla wychowanków.
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