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UCHWAŁA Nr 111/XVIII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 lutego 2008 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008
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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008
(z późn. zm.) wprowadza si ę następujące zmiany:
w§1
Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 39.380.791 zł. zastępuje się kwotą 39.647.799 zł.
(zwiększenie o kwotę 267.008 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Dochody bie żące kwotę 39.110.791 zł. zastępuje się kwotą
39.219.839 zł. (zwiększenie o kwotę 109.048 zł.)
h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące
realizowane na podstawie porozumie ń (umów) między j.s.t.
(§ 2310) kwot ę 742.144 zł. zastępuje się kwotą 842.144 zł.
(zwiększenie o kwotę 100.000 zł.),
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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,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218
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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587

2

k) pozostałe dochody i wpływy kwotę 4.338.659 zł. zastępuje się
kwotą 4.338.707 zł. (zwiększenie o kwotę 48 zł.),
wprowadza się podpunkt ł) w brzmieniu:
ł) dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na
zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń
(umów) mi ędzy j.s.t. (§ 2330) w wysoko ści 9.000 zł.
w punkcie 2) Dochody maj ątkowe kwotę 270.000 zł. zastępuje się kwotą
427.960 zł. (zwiększenie o kwotę 157.960 zł.)
w tym w podpunktach:
a)

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów)
między j.s.t. (§ 6610) kwot ę 250.000 zł. zastępuje się kwotą
400.000 zł. (zwiększenie o kwotę 150.000 zł.),

b)

dochody ze sprzedaży maj ątku (§ 0870) kwotę 20.000 zł.
zastępuje się kwotą 27.960 zł. (zwiększenie o kwotę 7.960 zł.).

w§2
W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 45.153.524 zł. zastępuje się kwotą
45.420.532 zł. (zwiększenie o kwotę 267.008 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Wydatki bie żące kwotę 41.154.024 zł. zastępuje się kwotą
41.241.032 zł. (zwiększenie o kwotę 87.008 zł.)
w tym w podpunktach:
a)

dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2820,
§2910, §3000) kwotę 3.971.566 zł. zastępuje się kwotą
3.891.744 zł. (zmniejszenie o kwot ę 79.822 zł.),

b)

świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050,
§3110, §3240) kwotę 2.463.901 zł. zastępuje się kwotą
2.472.901 zł. (zwiększenie o kwot ę 9.000 zł.),
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c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, *4020, *4170)
kwotę 16.719.426 zł. zastępuje się kwotą 16.792.026 zł.
(zwiększenie o kwotę 72.600 zł.),
e) wydatki pochodne od wynagrodze ń (§4110, *4120, *4130)
kwotę 3.352.747 zł. zastępuje się kwotą 3.364.879 zł.
(zwiększenie o kwotę 12.132 zł.),

t)

rezerwa budżetowa (§ 4810) kwot ę 800.000 zł. zastępuje się
kwotą 783.000 zł. (zmniejszenie o kwot ę 17.000 zł.)
-

rezerwa ogólna w kwocie 420.000 z ł. pozostaje bez zmian,
rezerwa celowa kwotę 380.000 zł. zastępuje się kwotą
363.000 zł. (zmniejszenie o kwot ę 17.000 zł.),

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 12.640.925 zł. zastępuje się
kwotą 12.731.023 zł. (zwiększenie o kwotę 90.098 zł.).
w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwotę 3.999.500 zł. zastępuje się kwotą
4.179.500 zł. (zwiększenie o kwotę 180.000 zł.), zgodnie z załącznikiem
Nr 9 do niniejszej uchwały
w tym w podpunktach:
b)

wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych (§ 6050) kwot ę
3.889.000 zł. zastępuje się kwotą 4.039.000 zł. (zwiększenie
o kwotę 150.000 zł.).

c)

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych
(§ 6060) kwotę 105.500 zł. zastępuje się kwotą 135.500 zł.
(zwiększenie o kwotę 30.000 zł.).

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2008 — 2010 ulegaj ą zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do
niniejszej uchwały.
w§3
W pozycji 1. Deficyt budżetowy w kwocie 5.772.733 zł. pozostaje bez
zmian.
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w§4
1.

W pozycji 1. Wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrę bnymi ustawami w kwocie
1.016.800 zł. nie ulegaj ą zmianie. Dokonuje si ę przesunięć pomiędzy
planowanymi paragrafami, zgodnie z za łącznikiem Nr 11B do niniejszej
uchwały.

2.

Dochody w wysoko ści 1.312.744 zł. związane z realizacj ą zadań
wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego zast ępuje się kwotą 1.571.744 zł. (zwiększenie
o kwotę 259.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwa ły.

3.

Wydatki w wysoko ści 3.712.000 zł. związane z realizacj ą zadań
wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego zast ępuje się kwotą 3.632.178 zł. (zmniejszenie
o kwotę 79.822 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14 i 15B do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13 14 i 15B
do uchwały budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 i 11B
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
Uchwała wprowadza do bud żet zmiany polegaj ące na:
1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę
267.008 zł., i tak:
rozdział 60014 — zwiększa się ogółem o kwotę 250.000 zł. z tytułu
uzyskania dwóch dotacji z Gminy Osielsko na następuj ące zadania, w:
1) § 2310 zwiększa się o kwotę 100.000 zł. na remont drogi
powiatowej Trzebie ń — Niemcz — Bydgoszcz
2) § 6610 zwiększa się o kwotę 50.000 zł. na zdanie „Modernizacja
drogi Włóki — Jarużyn — Bydgoszcz" oraz o kwotę 100.000 zł.
na zadanie „Przebudowa drogi Niemcz — Jaru żyn",
rozdział 75020 — zwiększa się ogółem o kwotę 3.358 zł. poprzez
wprowadzenie dwóch paragrafów, i tak:
1) § 0870 w kwocie 3.310 z ł., z tytułu sprzedaży samochodu
służbowego Citroen,
2) § 0900 w kwocie 48 zł. z tytułu wpłaty odsetek od dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
rozdział 80130 — wprowadza si ę § 0870 o kwotę 4.650 zł. w Zespole
Szkół Zawodowych w Koronowie, z tytu łu sprzedaży samochodu
marki Lublin,
rozdział 85415 — wprowadza si ę § 2330 w kwocie 9.000 zł. zgodnie
z porozumień podpisanym z Marszałkiem Województwa dotycz ącym
pomocy stypendialnej dla uczniów z powiatu bydgoskiego.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę
267.008 zł., i tak:
rozdział 60014 — zwiększa się ogółem o kwotę 250.000 zł.
§ 4270 zwiększa się o kwotę 100.000 zł. na remont odcinka drogi
powiatowej Trzebień — Niemcz — Bydgoszcz. Zwi ększa się również
istniej ące zdanie inwestycyjne „Modernizacja drogi W łóki — Jarużyn —
Bydgoszcz" (§ 6050) o kwot ę 150.000 zł., zgodnie z umowami
z Gminą Osielsko,
rozdział 71015 — dokonuje się przesunięcia kwoty 111 zł. z § 4210
do § 4430, zabezpieczaj ąc środki na ubezpieczenie samochodu
służbowego,
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rozdział 75020 — dokonuje się przesunięcia kwoty 3.500 zł. z § 4300
do § 4140 zabezpieczaj ąc środki na wpłatę na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych za I kwartał br.,
rozdział 75412 — zmniejsza si ę § 4210 o kwotę 4.400 zł. przenosząc je
do rozdziału 75495, zabezpieczaj ąc środki na realizacj ę porozumienia
z miastem Bydgoszcz, w zakresie funkcjonowania Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
rozdział 75495 — zwiększa się o kwotę 21.400 zł.
§ 2310 zwiększa się o kwotę 23.100 zł. jako dotacj ę dla Miasta
Bydgoszczy z przeznaczeniem na Centrum Zarz ądzania Kryzysowego.
Powyż sza kwota zostaje zabezpieczona poprzez przesuni ęcie kwoty:
1) 4.400 zł. z rozdziału 75412, § 4210,
2) 1.200 zł. z rozdziału 75495, § 4210,
3) 500 zł. z rozdziału 75495, § 4300,
4) 17.000 zł. z rozdziału 75818, § 4810.
rozdział 75818 — dokonuje si ę przesunięcia kwoty 17.000 zł.
z rezerwy celowej na zarz ądzanie kryzysowe (§ 4810) do rozdzia łu
75495, zabezpieczaj ąc środki na funkcjonowanie Centrum Zarz ądzania
Kryzysowego,
rozdział 80130 — zwiększa się o kwotę 8.197 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwi ększa się planowane
wydatki ogółem o kwotę 8.150 zł., i tak:
w § 4210 o kwotę 3.500 zł ., na zakup serwera do pracowni
komputerowej,
w § 4240 o kwotę 4.650 zł. na zakup pomocy dydaktycznych
w pracowni technicznej. Powyższe środki zostaj ą zabezpieczone
z uzyskanych dochodów z tytu łu sprzedaży samochodu marki
Lublin,
W Zespole Szkół Agro — Ekonomicznych w Karolewie zwi ększa
o kwotę 47 zł. § 4240, zabezpieczaj ąc środki na pomoce dydaktyczne,
rozdział 80146 — dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie
1.577 zł. zabezpieczaj ąc środki w rozdziale 85446, z przeznaczeniem
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poradni,
rozdział 80195 — wprowadza si ę § 4560 w kwocie 1 zł .,
zabezpieczaj ąc środki na odsetki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem,
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rozdział 85201 — zmniejsza się § 2320 o kwotę 104.422 zł, w związku
z umieszczeniem dzieci z domów dziecka w rodzinach zast ępczych
tzw. zawodowych,
rozdział 85202 — w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie
dokonuje się zwiększenia na ogólna kwotę 18.000 zł., i tak:
§ 4300 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł. ze względu
na oszczędności z tytułu usług pralniczych,
§ 6060 zwiększa się o kwotę 30.000 zł. na zakup pralnicy
do prania odzie ży, pościeli, kołder, poduszek itp.
Ponadto kwotę 14.000 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4270 na
wykonanie prac zwi ązanych z remontem łazienek i pokoi,
rozdział 85204 — zwiększa si ę o kwotę 84.732 zł, zabezpieczaj ąc
środki na wynagrodzenia i pochodne dla nowo utworzonych trzech
rodzin zastępczych pełniących funkcje rodziny zawodowej,
rozdział 85406 — wprowadza si ę § 2320 w kwocie 1.500 zł., zgodnie
z umową z Powiatem Nakielskim na wykonanie zadań publicznej
poradni psychologiczno — pedagogicznej,
rozdział 85415 — zwiększa się § 3240 w kwocie 9.000 z ł. zgodnie
z porozumień podpisanym z Marsza łkiem Województwa dotycz ącym
pomocy stypendialnej dla uczniów z powiatu bydgoskiego, i tak:
1) ZSL Koronowo — 1.800 zł.,
2) ZSZ Koronowo — 3.600 zł.,
3) ZSOiZ Solec Kujawski — 1.800 zł.,
4) ZSA — E Karolewo — 1.800 zł.
rozdział 85446 — zwiększa się § 4300 o kwotę 1.577 zł.
zabezpieczaj ąc środki na dokształcania zawodowe nauczycieli.
Powyższa kwota zostaje przeniesiona z rozdzia łu 85446.
3. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą
kwotę tj. 267.008 zł. nie powoduje zmian w planowanym deficycie
budżetowym, który pozostaje na poziomie 5.772.733 zł.

