
 

 

UCHWAŁA Nr XXIX/581/08 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie budżetu województwa na rok 2009. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 

ust. 2 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 

zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, 

poz. 2027 z późn. zm.) i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu województwa w wysokości 731.169.143 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 557.693.551 zł; 

2) dochody majątkowe w wysokości 173.475.592 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 795.169.143 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 440.458.631 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 354.710.512 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

§ 3. Ustala się deficyt budżetu województwa w wysokości 64.000.000 zł, który pokryty zostanie przychodami 

pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości 64.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

 

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 87.481.000 zł i rozchody budżetu województwa w wysokości 

23.481.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 3.330.000 zł; 

2) celowe w wysokości 24.675.000 zł, z przeznaczeniem na: 

a) zadania współfinansowane ze środków zagranicznych w wysokości 3.695.000 zł,  

- wydatki bieżące w wysokości 900.000 zł,  

- wydatki inwestycyjne w wysokości 2.795.000 zł,  

b) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (wydatki bieżące) w wysokości 1.400.000 zł,  

c) remonty w obiektach jednostek organizacyjnych w wysokości 2.580.000 zł, (wydatki bieżące), 

d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 2.650.000 zł, (wydatki inwestycyjne) 

e) wsparcie finansowe gmin i powiatów w wysokości 10.000.000 zł, (wydatki inwestycyjne), 

f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki bieżące) w wysokości 100.000 zł,  

g) usuwanie następstw klęsk żywiołowych w wysokości 150.000 zł,  

(wydatki bieżące), 

h) wsparcie finansowe na infrastrukturę drogową w wysokości 1.400.000 zł,  

(wydatki inwestycyjne), 

i) wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast, 

(wydatki inwestycyjne) w wysokości 2.700.000 zł. 

 

§ 6.1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do uchwały.  

2. Ustala się wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 354.710.512 zł, w tym na wojewódzkie zadania 

inwestycyjne w wysokości 334.115.512 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

3. Ustala się wydatki w 2009 r. na priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 264.959.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały. 

4. Ustala się wydatki w 2009 r. na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki 

w wysokości 42.489.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 uchwały. 

5. Ustala się wydatki w 2009 r. na działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w wysokości 20.087.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

6. Ustala się wydatki w 2009 r. na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych 

w wysokości 779.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

 



§ 7.1. Ustala się wielkość i zakres dotacji przedmiotowych w wysokości 57.158.500 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 10 do uchwały. 

2. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych w wysokości 58.415.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

3. Ustala się wielkość dotacji celowych w wysokości 72.116.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 

4. Ustala się wielkość dotacji rozwojowych w wysokości 132.648.562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do 

uchwały. 

 

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 1.064.200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 450.000 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii określonych 

w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień. 

3. Ustala się wydatki w kwocie 644.200 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym 

uzależnieniom określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii i innych uzależnień. 

 

§ 9.1. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami samorządowi województwa w wysokości 58.555.000 zł, finansowane z: 

1) dotacji z budżetu państwa 56.175.000 zł; 

2) funduszy celowych 2.380.000 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 

2. Ustala się dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami samorządowi województwa w wysokości 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 

 

§ 10.1. Ustala zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie 

porozumień i wysokości dotacji przyznanych Województwu, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały. 

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania powierzone do realizacji na podstawie porozumień przez inne jednostki 

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały. 

 

§ 11.1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 

w wysokości:  

1) przychody  10.470.000 zł; 

2) wydatki 10.470.000 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały. 

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, 

w wysokości:  

1) dochody 4.361.360 zł; 

2) wydatki 4.470.983 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały. 

 

§ 12.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości: 

1) przychody 8.200.000 zł; 

2) wydatki 7.475.000 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały. 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym w wysokości:  

1) przychody 2.341.004 zł; 

2) wydatki 2.694.502 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały. 

 

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2009 r.: 

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu budżetowego w kwocie 20.000.000 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 23.481.000 zł; 

3) na pozostałe zadania, których wydatki inwestycyjne i bieżące nie mają pokrycia w dochodach w kwocie 64.000.000 zł. 

 

§ 14.1. Upoważnia się Zarząd Województwa do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości 20.000.000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) wynikających z realizacji wieloletnich programów wojewódzkich powodujących skutki finansowe w następnych 

latach budżetowych do wysokości kwot określonych w tych programach oraz na zadania wynikające 

z kontraktów wojewódzkich,  

b) wynikających ze składanych przez Województwo projektów do współfinansowania ze środków budżetu Unii 

Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych w tych 

projektach,  



c) wynikających z realizowanych przez Województwo projektów i działań współfinansowanych ze środków 

budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot 

określonych w tych projektach i działaniach,  

d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

województwa i termin zapłaty upływa w 2010 r.; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami; 

4) dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

w ramach kwot określonych na poszczególne zadania wykazane w załączniku nr 19 do uchwały; 

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków 

między działami,  

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów; 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu województwa; 

7) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami. 

2. Upoważnia się Marszałka Województwa do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków 

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach kwot określonych na 

poszczególne zadania wykazane w załączniku nr 20 do uchwały. 

 

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2009 r. i lata następne, zgodnie 

z załącznikiem nr 21 do uchwały. 

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Sejmiku 

Krzysztof Sikora 
 

 


