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UCHWAŁA Nr 180/XXVII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 lutego 2009 roku
zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 (2)

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 160/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2009
(z późn. zm.) wprowadza si ę następuj ące zmiany:
w§1
Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały) kwotę 45.000.030 zł. zastępuje się kwotą 46.384.880 zł.
(zwiększenie o kwot ę 1.384.850 zł.)

z tego:
w punkcie 1) Dochody bie żące w kwotę 44.250.030 zł. zastępuje się kwotą
45.380.480 zł. (zwiększenie 1.130.450 zł.)
a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwot ę
12.073.158 zł. zastępuje się kwotą 12.509.241 zł. (zwiększenie
o kwotę 436.083 zł.),
c) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) kwot ę
1.855.292 zł. zastępuje się kwotą 1.855.289 zł. (zmniejszenie
o kwotę 3 zł.)

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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
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, Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984
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d) podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) kwot ę
17.942.113 zł. zastępuje się kwotą 17.941.525 zł. (zmniejszenie
o kwotę 588 zł.),
f)

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej (§ 2008) kwot ę 103.523 zł. zastępuje się kwotą
204.323 zł. (zwiększenie o kwot ę 100.800 zł.),

g)

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej (§ 2009) kwotę 7.297 zł. zastępuje się kwotą
10.855 zł. (zwiększenie o kwot ę 3.558 zł.),

h)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwot ę 1.457.700 zł.
zastępuje się kwotą 1.526.100 zł. (zwiększenie o kwotę
68.400 zł.),

i)

dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę
bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) 3.178.000 z ł.
zastępuje się kwotą 3.428.000 zł. (zwiększenie o kwot ę
250.000 zł.),

1)

środki na dofinansowanie wł asnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów
województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwot ę
52.000 zł. zastępuje się kwotą 317.000 zł. (zwiększenie o kwotę
265.000 zł.),

wprowadza się podpunkt m) w brzmieniu:
m) dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa
na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń
(umów) między j.s.t. (§ 2330) w kwocie 7.200 zł.
w punkcie 2) Dochody maj ątkowe kwotę 750.000 zł zastępuje się kwotą
1.004.400 zł. (zwiększenie o kwotę 254.400 zł.)
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 O zł.
(zmniejszenie o kwot ę 250.000 zł.),

3

b)

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (§ 6300) kwot ę 500.000 zł. zastępuje się kwotą
1.000.000 zł. (zwiększenie o kwotę 500.000 zł.),

wprowadza si ę podpunkty c) i d) w brzmieniu:
c)

dotacje rozwojowe (§ 6208) w kwocie 4.250 z ł.

d)

dotacje rozwojowe (§ 6209) w kwocie 150 z ł.

w§2
W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 54.563.474 zł. zastępuje się kwotą
55.276.376 zł. (zwiększenie o kwotę 712.902 zł.)
z tego:
w punkcie 1) Wydatki bie żące kwotę 43.115.932 zł. zastępuje się kwotą
43.823.834 zł. (zwiększenie o kwot ę 707.902 zł.)
w tym w podpunktach:
a) dotacje z bud żetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały (§2310, *2320, § 2330, § 2540, § 2580,
*2820, *3000) kwot ę 3.017.622 zł. zastępuje się kwotą
3.442.622 zł. (zwiększenie o kwot ę 425.000 zł.)
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, *3030, §3110,
*3240, §3050) kwot ę 2.978.956 zł. zastępuje się kwotą
2.986.156 zł. (zwiększenie o kwot ę 7.200 zł.)
c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, *4020, *4170,
§ 4178, § 4179) kwot ę 18.308.615 zł. zastępuje się kwotą
18.462.691 zł. (zwiększenie o kwot ę 154.076 zł.),
e)

wydatki pochodne od wynagrodze ń (§4110, *4120, *4130)
kwotę 3.394.780 zł. zastępuje się kwotą 3.407.780 zł.
(zwiększenie o kwotę 13.000 zł.)

h) pozostałe wydatki bie żące kwotę 13.832.059 zł. zastępuje się
kwotą 13.940.685 zł. (zwiększenie o kwot ę 108.626 zł.).
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w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwotę 11.447.542 zł. zastępuje się kwotą
11.452.542 zł. (zwiększenie o kwotę 5.000 zł.), zgodnie z załącznikiem
Nr 8 do niniejszej uchwały
wprowadza się podpunkty d) i e) w brzmieniu:
d)

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych
(§ 6068) w kwocie 4.250 zł.

e)

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych
(§ 6069) w kwocie 750 zł.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści kwotę
121.792 zł. zastępuje się kwotą 244.094 zł. (zwiększenie o kwotę 122.302 zł.),
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały
w§3
W pozycji 1. Deficyt budżetowy kwotę 9.563.444 zł. zastępuje się kwotą
8.891.496 zł. (zmniejszenie o kwot ę 671.948 zł.), który zostanie pokryty
przychodami pochodz ącymi z kredytu bankowego w kwocie 4.555.000 zł.
oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.336.496 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 10B do niniejszej uchwa ły.
W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości 10.225.000 zł. oraz
rozchody w wysoko ści 40.920 zł. pozostaj ą bez zmian, zgodnie z załącznikiem
Nr 10B.
w§4
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.457.700 zł.
zastępuje się kwotą 1.526.100 zł. (zwiększenie o kwotę 68.400 zł.), zgodnie
z załącznikiem Nr 9A i 9B do mniejszej uchwa ły.
Dochody związane z realizacj ą zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego kwot ę
835.880 zł. zastępuje się kwotą 593.080 zł. (zmniejszenie o kwot ę 242.800 zł.),
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
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Wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorz ądu terytorialnego
kwotę 2.759.622 zł. zastępuje się kwotą 3.184.622 zł. (zwiększenie o kwotę
425.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
w§8

Limity zobowi ązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu bud żetu kwotę 9.563.444 zł. zastępuje się
kwotą 4.555.000 zł. (zmniejszenie o kwot ę 5.008.444 zł.)
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa ły
powoduj ą odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13A,
13B, 17A, 17B, 17C, 19 i 20 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersj ę załączników Nr 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13A, 13B,
17A, 17B, 17C, i 20 do uchwały budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9A, 9B, 10A, 10B, 10C i 11 do niniejszej uchwa ły.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Pr wodniczący
Rady F'o
Bydgoskiego

w Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do bud żetu zmiany polegaj ące na:
1. Zwiększeniu planowanych dochodów bud żetowych ogółem o kwotę
1.384.850 zł., i tak:
rozdział 01005 — dokonuje się zmniejszenia § 2110 o kwot ę
19.000 zł., na podstawie układu wykonawczego przekazanego przez
Wojewodę Kujawsko — Pomorskiego decyzj ą z dnia 10.02.2009 rok
znak: WFB.I.3011/W/1/2009,
rozdział 60014 — zwiększenie ogółem o kwotę 515.000 zł.
Wprowadza się § 2700 w kwocie 265.000 zł. jako środki na
dofinansowanie własnych zadań bieżących w gminie:
Dąbrowa Chełmińska kwota 215.000 zł. na remont dróg
powiatowych,
Sicienko kwota 50.000 z ł. na remont dróg powiatowych oraz
drogi 1908C Drzewianowo — Murucin.
Ponadto dokonuje się zwiększenia § 6300 o kwotę 500.000 zł.
wprowadzaj ąc środki uzyskane w ramach pomocy finansowej z gminy
Koronowo na przebudow ę drogi Buszkowo — Nowy Dwór w kwocie
250.000 zł . i przesuwaj ąc środki w kwocie 250.000 zł. z gminy
Sicienko, pierwotnie zaplanowane w § 6610.
-

rozdzia ł 75011 — dokonuje się zwiększenia § 2110 o kwotę
85.900 zł., na podstawie układu wykonawczego przekazanego przez
Wojewodę Kujawsko — Pomorskiego decyzj ą z dnia 10.02.2009 rok
znak: WFB.I.3011/W/1/2009,

-

rozdział 75045 — dokonuje się zwiększenia § 2110 o kwot ę
1.500 zł., na podstawie układu wykonawczego przekazanego przez
Wojewodę Kujawsko — Pomorskiego decyzj ą z dnia 10.02.2009 rok
znak: WFB.I.3011/W/1/2009,
rozdział 75622 — następuje zmniejszenie § 0010 o kwot ę 588 zł.
zgodnie pismem Ministra Finansów z dnia 31.01.2009 roku
znak: ST4/4820/33/2009 przekazuj ącym informacj ę o rocznych
kwotach planowanych dochodów wynikaj ących z ustawy bud żetowej
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
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-

rozdział 75801 — następuje zwiększenie § 2920 o kwotę 436.083 zł.
zgodnie pismem Ministra Finansów z dnia 31.01.2009 roku
znak: ST4/4820/33/2009 przekazuj ącym informacj ę o rocznych
kwotach planowanych dochodów wynikaj ących z ustawy bud żetowej
z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,

-

rozdział 75832 — następuje zmniejszenie § 2920 o kwotę 3 zł. zgodnie
pismem
Ministra
Finansów
z
dnia
31.01.2009
roku
znak: ST4/4820/33/2009 przekazuj ącym informacj ę o rocznych
kwotach planowanych dochodów wynikaj ących z ustawy bud żetowej
z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej,
rozdział 85202 — dokonuje si ę zwiększenia § 2130 o kwotę
250.000 zł., na podstawie układu wykonawczego przekazanego przez
Wojewodę Kujawsko — Pomorskiego decyzj ą z dnia 10.02.2009 rok
znak: WFB.I.3011/W/1/2009 na realizacj ę zadań własnych,

-

rozdział 85395 — następuje zwiększenie ogółem o kwotę 108.758 zł.
Zwiększa się § 2008 o kwotę 100.800 zł. oraz § 2009 o kwot ę
3.558 zł., jednocze śnie wprowadzaj ąc § 6208 w kwocie 4.250 z ł.
oraz § 6209 w kwocie 150 zł. jako dotacje rozwojowe na realizacj ę
projektu „dobry zawód — Twoj ą przyszłością",
rozdzia ł 85415 — wprowadza si ę § 2330 w kwocie 7.200 z ł.
na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko —
Pomorskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkó ł
prowadzonych przez Powiat Bydgoski.

2. Zwiększeniu planowanych wydatków bud żetowych ogó łem o kwotę
712.902 zł., i tak:
rozdzia ł 01005 — dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę
19.000 zł., na podstawie układu wykonawczego przekazanego przez
Wojewodę Kujawsko — Pomorskiego decyzj ą z dnia 10.02.2009 rok
znak: WFB.I.3011/W/1/2009 na realizacj ę zadań zleconych z zakresu
administracji rz ądowej,
rozdział 60014 — zwiększa się ogółem o kwotę 515.000 zł.
Dokonuje si ę zwiększenia § 2310 o kwotę 425.000 zł. przesuwaj ąc
ś rodki z § 4300 oraz z § 4270 z przeznaczeniem na dotacje dla gmin
na bieżące utrzymanie dróg, ponadto zwi ększa się § 4270 o kwotę
200.000 zł. na remonty dróg powiatowych,
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-

rozdzia ł 70005 — kwotę 200 zł. przesuwa się z § 4510 do § 4580
zabezpieczaj ąc środki na wypłatę odsetek z tytułu odszkodowań za
zaj ęte nieruchomo ści pod drogi,

-

rozdział 71015 — kwotę 600 zł. przesuwa si ę z § 4300 do § 4700
na szkolenie inspektorów nadzoru w zakresie zmian w przepisach
prawa budowlanego,

-

rozdział 75011 — dokonuje się zwiększenia § 4010 o kwot ę 72.900 zł.,
§ 4110 o kwotę 11.141 zł. i § 4120 o kwotę 1.859 zł. na podstawie
układu wykonawczego przekazanego przez Wojewod ę Kujawsko —
Pomorskiego decyzj ą znak: WFB.I.30111W/1/2009 z dnia 10.02.2009
rok. Powyższe zostaje przeznaczone na zatrudnienie dodatkowych
osób do prawidłowego i sprawnego wykonywania zada ń wynikaj ących
z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych,

-

rozdzia ł 75045 — dokonuje si ę zwiększenia § 4740 o kwotę
1.500 zł., na podstawie układu wykonawczego przekazanego przez
Wojewodę Kujawsko — Pomorskiego decyzj ą z dnia 10.02.2009 rok
znak: WFB.I.3011/W/1/2009 na zakup materia łów papierniczych,
rozdział 85202 — w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie tworzy
się § 4390 w kwocie 5.000 zł. na wykonanie ekspertyz i opinii
przesuwaj ąc w/w kwotę z § 4210. Ponadto kwotę 4.000 zł. przesuwa
się z § 4480 do § 4270 na wykonanie pomiarów o świetlenia
ewakuacyjnego i badania hydrantów przeciwpo żarowych,

-

rozdział 85395 — w projekcie „Podniesienie atrakcyjno ści i jakości
szkolnictwa zawodowego" dokonuje si ę przesunięć na ogólną
4.648 zł.
Ponadto w kwocie 122.302 zł. wprowadza si ę w poszczególnych
paragrafach nowy program „dobry zawód — Twoj ą przyszłością"
polegaj ący na dokształcaniu młodzieży między innymi z zakresu
organizacji zaj ęć z doradztwa zawodowego, organizacji zaj ęć
z zakresu rachunkowo ści oraz organizacji zaj ęć z zakresu obsługi
komputera i kasy fiskalnej w sklepie. Ponadto zabezpiecza si ę wkład
własny do realizacji projektu w kwocie 13.544 zł.,
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rozdzia ł 85415 — wprowadza si ę § 3240 ogółem w kwocie 7.200 z ł.
w poszczególnych szko łach na podstawie porozumienia z Marsza łkiem
Województwa Kujawsko — Pomorskiego z przeznaczeniem
na stypendia dla uczniów szkó ł prowadzonych przez Powiat Bydgoski,
i tak:
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Licealnych Koronowo
Zespół Szkół Zawodowych Koronowo
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych Solec Kujawski
Razem:

Ilość uczniów
1
2

Kwota
1.800
3.600

1

1.800

4

7.200

Zwiększenie planowanych dochodów o kwot ę 1.384.850 zł. oraz zwiększenie
planowanych wydatków budżetowych o kwot ę 712.902 zł. powoduje
zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 671.948 zł., tj. do
poziomu 8.891.496 zł.

