UCHWAŁA Nr 89/XIV/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 października 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 późn. 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 bud żetu Powiatu na rok 2007 (z pó źn. zm.)
wprowadza si ę następuj ące zmiany:
w§1
Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 36.572.491 zł. zastępuje się kwotą 36.618.116 zł.
(zwiększenie o kwotę 45.625 zł.)

z tego:
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 1.003.836 zł.
zastępuje się kwotą 1.025.461 zł. (zwiększenie o kwotę
21.625 zł.),

2

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,
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, Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 88, poz. 587
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g)

dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę
bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwot ę 3.006.175 zł.
zastępuje się kwotą 3.030.175 zł. (zwiększenie o kwotę
24.000 zł.),

w§2

W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 39.348.686 zł. zastępuje się kwotą
39.394.311 zł. (zwiększenie o kwotę 45.625 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Wydatki bie żące kwotę 36.396.867 zł. zastępuje się kwotą
36.427.492 zł. (zwiększenie o kwotę 30.625 zł.)
w tym w podpunktach:
b)

świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, *3030, *3040,
§3050, §3110, *3218, *3219, *3240, *3248, *3249) kwot ę
2.441.189 zł. zastępuje się kwotą 2.440.889 zł. (zmniejszenie
o kwotę 300 zł.),

c)

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, *4020, *4170,
*4178, *4179) kwotę 15.131.614 zł. zastępuje się kwotą
15.136.019 zł. (zwiększenia o kwotę 4.405 zł.),

e) wydatki pochodne od wynagrodze ń (§4110, *4118, *4119,
*4120, *4128, §4129, *4130) kwot ę 3.154.409 zł. zastępuje się
kwotą 3.158.353 zł. (zwiększenie o kwotę 3.944 zł.),
h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.244.357 zł. zastępuje się
kwotą 10.266.933 zł. (zwiększenie o kwotę 22.576 zł.).
w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwotę 2.951.819 zł. zastępuje się kwotą
2.966.819 zł. (zwiększenie o kwotę 15.000 zł.)
w tym w podpunktach:
a) wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupe łnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6010)
kwotę 15.000 zł. zastępuje się kwotą O zł. (zmniejszenie o kwotę
15.000 zł.),
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c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych
(§ 6060) kwotę 270.974 zł. zastępuje się kwotą 300.974 zł.
(zwiększenie o kwotę 30.000 zł.),
w§3
W pozycji 1. Deficyt budietowy w kwocie 2.776.195 zł. pozostaje bez zmian

w§5
W pozycji 1. Dochody i wydatki w wysoko ści 1.003.836 zł. związane
z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami zastępuje się kwotą 1.025.461 zł. (zwiększenie o kwotę
21.625 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwa ły.
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, 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, 10A
i 10B do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 9, 10A i 10B
do uchwały budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 8A i 8B do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze dnicz ący
Rady Powi tu Jydgoskiego

isław Buś

Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegaj ące na:
1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę
45.625 zł., i tak:
-

rozdział 71015 — zwiększenie § 2110 o kwot ę 18.637 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 18.10.2007 r.
znak: WFB.I.3011-51/07 z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia
1 października 2007 r. wzrostu wynagrodze ń osobowych wraz
z pochodnymi (4.661 zł.) oraz wydatków o charakterze jednorazowym
(13.976 zł.) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

-

rozdział 80195 — zwiększa si ę § 2130 o kwotę 24.000 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 17.10.2007 r.
znak: WFB.I.3011-50/07 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
i instalacji w szko łach i placówkach o światowych zestawów do
monitoringu wizyjnego, a tak że dofinansowanie modernizacji lub
rozszerzenia istniej ącej sieci monitoringu — zgodnie z uchwa łą Rady
Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 wrze śnia 2007 r. w sprawie
Rządowego programu wspierania w latach 2007 — 2009 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w publicznych szko łach i placówkach
„Monitoring wizyjny w szko łach i placówkach",

-

rozdział 85156 - zwiększenie § 2110 o kwotę 2.988 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 11.10.2007 r.
znak: WFB.I.3011-49/07 z przeznaczeniem na sk ładki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nieobj ętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

rozdział 71015 — dokonuje si ę ogółem zwiększenia o kwotę 18.637 zł.
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 18.10.2007 r.
znak: WFB.I.3011-51/07 z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia
1 października 2007 r. wzrostu wynagrodze ń osobowych wraz
z pochodnymi (§ 4020, § 4110, § 4120 — 4.661 z ł.) oraz wydatków
o charakterze jednorazowym (§ 4170, § 4210, § 4260, § 4300, § 4360,
§ 4370, § 4400, § 4700 — 13.976 zł.),

rozdział 75075 — dokonuje się zmniejszenia § 6010 o kwot ę 15.000 zł.
przeznaczon ą na zakup akcji portu lotniczego (likwidacja powy ższego
zdania), zabezpieczaj ąc wkład własny w rozdziale:
a)

b)

80130 w kwocie 6.000 zł. na monitoring wizyjny (Zespó ł Szkół
Zawodowych Koronowo — 3.000 z ł. Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski — 3.000 z ł.)
80195 w kwocie 9.000 zł. na zakup maszyn, narz ędzi lub
urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w Zespole
Szkół Agro — Ekonomicznych w Karolewie (8.001 z ł.),

rozdział 80120 — dokonuje się przesuni ęcia kwoty 5.050 zł. z § 4270
do § 4210 w kwocie 1.000 z ł. i do § 4300 kwoty 4.050 z ł.
zabezpieczaj ąc wydatki na wykonanie zaleceń Państwowej Straży
Pożarnej dotycz ących przegl ądu instalacji elektrycznej i zakupu ga śnic
przeciwpożarowych,
rozdział 80130 — zwiększa się § 6060 ogółem o kwotę 30.000 zł.
z tego: 24.000 z dotacji Wojewody Kujawsko — Pomorskiego
i 6.000 zł. ze środków własnych (Zespół Szkół Zawodowych
Koronowo — 15.000 zł., Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych Solec Kujawski — 15.000 z ł.) celem zabezpieczenia
środków na zakup zestawów do monitoringu wizyjnego,
rozdział 80195 — zwiększa się § 4240 o kwotę 9.000 zł. ze środków
własnych (rozdział 75075) z przeznaczeniem na zakup maszyn,
narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki dla Zespo łu
Szkół Agro — Ekonomicznych w Karolewie,
rozdział 85156 — zwiększa się § 4130 o kwotę 2.988 zł. zgodnie
z decyzj ą Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 11.10.2007 r.
znak: WFB.I.3011-49/07 z przeznaczeniem na sk ładki
ubezpieczeniowe dla wychowanków Domu Dziecka w Trzemi ętowie,
rozdział 85204 — dokonuje się przesuni ęcia kwoty 300 zł. z § 3110
do § 4700 zabezpieczaj ąc środki na szkolenia rodzin zast ępczych.
3. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków bud żetowych o tą samą
kwotę tj. 45.625 zł., nie powoduje zmian w planowanym deficycie
budżetowym, który pozostaje na poziomie 2.776.195 zł.

