
 

 

UCHWAŁA Nr XLVI/1210/10 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 24 maja 2010 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 6 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.
1
) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
2
) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
3
) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.
4
), uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem o kwotę 11.088.241 zł, tj. do 

wysokości 1.005.248.333 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, z tytułu: 

1) zwiększenia: 

a) dotacji i środków na finansowanie: 

- zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych o kwotę 11.128.677 zł; 

- zadań pozostałych o kwotę 2.472.586 zł, 

b) pozostałych dochodów własnych o kwotę 657.649 zł; 

2) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.170.671 zł. 

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem o kwotę 11.088.241 zł, tj. do 

wysokości 1.040.748.333 zł, z tytułu: 

1) zwiększenia wydatków na: 

- działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego o kwotę 9.978.002 zł, 

- działania i projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 3.211.719 zł, 

- pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych o kwotę 2.658.160 zł, 

- jednoroczne zadania inwestycyjne o kwotę 1.906.050 zł; 

2) zmniejszenia wydatków na: 

- działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 1.151.183 zł, 

- wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 5.120.000 zł, 

- pozostałe zadania o kwotę 394.507 zł. 

 

§ 3. Dokonuje się zmiany planów finansowych: 

- gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, 

- rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, 

- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

- Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

 

§ 4. W uchwale nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu województwa na rok 2010, zmienionej uchwałami: 

- nr 6/68/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2010 r., 

- nr XLII/1071/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., 

- nr 10/122/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2010 r., 

- nr 12/154/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r., 

- nr XLIII/1079/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., 

- nr 25/349/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2010 r., 

- nr 26/353/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2010 r., 

- nr 34/476/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 kwotę „994.160.092 zł” zastępuje się kwotą „1.005.248.333 zł”; 

2) w § 1 ust. 1 pkt 1 kwotę „609.923.263 zł” zastępuje się kwotą „611.947.916 zł”; 

3) w § 1 ust. 1 pkt 2 kwotę „384.236.829 zł” zastępuje się kwotą „393.300.417 zł”; 

4) w § 2 ust. 1 kwotę „1.029.660.092 zł” zastępuje się kwotą „1.040.748.333 zł”; 

5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę „558.772.326 zł” zastępuje się kwotą „562.547.409 zł”; 

6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę „470.887.766 zł” zastępuje się kwotą „478.200.924 zł”; 

7) w § 5 pkt 3 kwotę „15.492.745 zł” zastępuje się kwotą „13.492.745 zł”; 

8) w § 5 pkt 3 lit. g kwotę „4.500.000 zł” zastępuje się kwotą „2.500.000 zł”; 

9) w § 7 ust. 1 kwotę „305.133.279 zł” zastępuje się kwotą „309.222.682 zł”; 



 10) w § 7 ust. 1 pkt 1 kwotę „159.773.174 zł” zastępuje się kwotą „163.141.660 zł”; 

 11) w § 7 ust. 1 pkt 2 kwotę „145.360.105 zł” zastępuje się kwotą „146.081.022 zł”; 

 12) w § 8 ust. 5 kwotę „121.422 zł” zastępuje się kwotą „123.973 zł”; 

 13) w § 12 ust. 1 pkt 1 kwotę „6.730.000 zł” zastępuje się kwotą „6.723.006 zł”; 

 14) w § 12 ust. 2 pkt 1 kwotę „4.673.381 zł” zastępuje się kwotą „4.782.212 zł”; 

 15) w § 12 ust. 2 pkt 2 kwotę „4.814.990 zł” zastępuje się kwotą „4.964.991 zł”; 

 16) w § 13 ust. 1 pkt 1 kwotę „6.180.000 zł” zastępuje się kwotą „6.680.000 zł”; 

 17) w § 13 ust. 1 pkt 2 kwotę „7.720.100 zł” zastępuje się kwotą „8.220.100 zł”; 

 18) w § 13 ust. 2 pkt 2 kwotę „3.865.603 zł” zastępuje się kwotą „3.986.219 zł”. 

 

§ 5. Dokonuje się zmian w następujących załącznikach do uchwały nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.): 

1) nr 1 – Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 r., zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) nr 2 – Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2010 r., 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) nr 3 – Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 r., zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) nr 4 – Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2010 r., 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) nr 5 – Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) nr 6 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

niniejszej uchwały; 

7) nr 7 – Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 

8) nr 8 – Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 

9) nr 9 – Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 

 10) nr 10 – Limity wydatków na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem 

nr 10 do niniejszej uchwały; 

 11) nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały; 

 12) nr 12 – Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 r., zgodnie z załącznikiem 

nr 12 do niniejszej uchwały; 

 13) nr 13 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2010 r., 

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały; 

 14) nr 14 – Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan 

na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały; 

 15) nr 16 – Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Plan na 2010 r., zgodnie 

z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały; 

 16) nr 17 – Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Plan na 2010 r., zgodnie 

z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały; 

 17) nr 18 – Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Plan na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej 

uchwały; 

 18) nr 19 – Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan na 2010 r., zgodnie 

z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Sejmiku 

Krzysztof Sikora 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, 

poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146. 

3 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 
i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 

i Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277. 
4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706. 

 


