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UCHWAŁA Nr 214/XXXIII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwa ły Rady Powiatu Nr 203/XXXII/09 z dnia 30 lipca
2009 roku zmieniaj ącej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009
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 pó źn zm. 2)

uchwala si ę, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 203/XXX11/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
30 lipca 2009 r. zmieniaj ącej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009
dokonuje si ę korekty dochodów i wydatków polegaj ącej na nadaniu punktom
i podpunktom nast ępuj ącego brzmienia:
punkt 1)
..."w punkcie 1) Dochody bie żące kwotę 46.282.529 zł. zastępuje si ę
kwotą 46.945.415 zł. (zwi ększenie o kwot ę 662.886 zł .)..."
podpunkt f)

O

..."f) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej (§ 2008) kwotę 358.711 zł . zast ępuje si ę kwotą 917.159 zł.
(zwi ększenie o kwotę 558.448 zł .)..."
podpunkt g)
..."g) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej (§ 2009) kwotę 19.029 zł . zastępuje si ę kwotą 66.278 zł.
(zwi ększenie o kwotę 47.249 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, 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, Nr 223,
poz. 1458
Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogł oszone 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,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100
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punkt 2)
..."w punkcie 2) Dochody maj ątkowe kwot ę 3.307.768 zł zastępuje się
kwotą 3.352.787 zł. (zwiększenie o kwot ę 45.019 zł.)..."
podpunkt c)
..."c) dotacje rozwojowe (§ 6208) kwot ę 11.373 zł. zastępuje się kwotą
55.231 zł. (zwiększenie o kwot ę 43.858 zł.)..."
podpunkt d)
..."d) dotacje rozwojowe (§ 6209) kwot ę 527 zł. zastępuje się kwotą
1.688 zł. (zwi ększenie o kwot ę 1.161 zł.)..."
punkt 1)
..." w punkcie 1) Wydatki bie żące kwotę 45.154.638 zł. zastępuje się
kwotą 45.708.542 zł. (zwi ększenie o kwot ę 553.904 zł.)..."
podpunkt c)
..."c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178,
§4179) kwot ę 18.650.156 zł. zastępuje się kwotą 18.850.950 zł.
(zwi ększenie o kwotę 200.794 zł .)..."
podpunkt e)
..." e) wydatki pochodne od wynagrodze ń (§4110, § 4118, § 4119, §4120,
§4128, §4129, §4130) kwot ę 3.424.480 zł. zastępuje si ę kwotą 3.435.306 zł.
(zwiększenie o kwotę 10.826 zł.)..."
podpunkt h)
..." h) pozostał e wydatki bie żące kwotę 15.085.912 zł. zastępuje się kwotą
15.373.871 zł. (zwi ększenie o kwotę 287.959 zł.)..."
punkt 2)
..."w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwot ę 11.563.541 zł. zastępuje się
kwotą 11.717.542 z ł. (zwi ększenie o kwot ę 154.001 zł.)..."
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podpunkt d)
..."d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych
(§ 6068) kwot ę 11.373 zł. zastępuje się kwotą 55.231 zł. (zwiększenie
o kwotę 43.858 zł.)..."
podpunkt e)
..."e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych
(§ 6069) kwotę 1.127 zł. zastępuje się kwotą 6.270 zł. (zwiększenie
o kwotę 5.143 zł.)..."

O

§ 2. Do niniejszej uchwały dołącza się załączniki Nr 1, 2, 3 i 4
z aktualnym planem dochodów i wydatków oraz wydatków dotycz ących
programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ści.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewcidniczą_cy
Rady Powiatu Byd oskiego
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Uzasadnienie

Korekta dotyczy poprawnego ustalenia proporcji dochodów i wydatków
pomiędzy paragrafami z czwart ą cyfrą „8" i „9" w ramach programów
i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójno ści, „Profesjonalny samorz ąd" i ,Szkoła po szkole".
W uchwale Nr 203/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca
2009 r. zmieniaj ącej budż et Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 omy łkowo
przyj ęto zł e proporcje na dochodach i wydatkach równocze śnie ujmuj ąc wkład
niefinansowy.

