
UcHwAŁA XIl4l2016
RADY POWIATU GRUDZĘDZKIEGO

zdnia23 marca2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.IJ. z 2015 r,
Poz.l445,1045 i 1890), art.271,212,2I4,2l5,222,235-237,242,258 ust. 1pkt I,264 ust.3 ustawy zdnia27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2074 r. poz. 379, 97I, 1146,
1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, lI17, ll30, 1 189, 1 l90, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i
2750) oraz § 12 pkt 2UchwĘ Nr X/33l2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia29 grudnia2015 r. w sprawie
uchwalenia budzetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok (Dz.IJrz. Woj. Kuj.- Pom. z 2076 r. poz.28)

Rada powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr X/33l2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia2015 r. w sprawie uchwalenia
budzetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę 28.413 .453 ń zastępuje się kwotą 26.197 .609 ń, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.316.453 zł zastępttje się kwotą 23.322.727 zł;

3) w § 1pkt2 kwotę 5.097.000 zastępuje się kwotą 2.874.882 zł;

4) w § 2 ust. 1 kwotę 30.881,353 złzastępuje się kwotą 28.697.691zł,zgodniezzńącznikiemrr2;

5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 19.514.353 żzastęplje się kwotą 19.515.809 zł;

6) w § 2 ust.l pkt 2 kwotę 11.367.000 zł zastęplje się kwotą 9.175.882 ń;

7)w § 2llst.2 pkt 1kwotę 11.367.000 ńzastępuje siękwotą9.175,882złzgodniezzńącznikiemnr3;

8) w § 3 kwotę 2.467.900 zł zastępuje się kwotą 2.494.082 A;

9) w § 3 lit. a kwotę 2.467.900 ń zastęptlje się kwotą 2.494.a82 ń;

10) w § 4 kwotę 4.734.500 zł zastęplje się kwotą 4,760.68ż zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

11)w § 5 ust. 2 kwotę 1.662.000 zł zastępuje się kwotą 1,654.320 ń, załączniknr 6 otrzymuje brzmienie jak
załączniknr 5 do niniejszej uchwĄ;

12)w § 6 pkt 1 kwotę 3.961.470 zł zastępuje się kwotą 4.019.594 zł, w pkt 2 kwotę 201.600 zł zastępuje się
kwotą226.589 ń,zŃączniknr 7 otrąimuje brzmienie jak załączniknr 6 do niniejszej uchwĄ;

13)w § 8 pkt 1 kwotę 240.000 złzastępuje się kwotą 255.000 ń,w pkt 2 kwotę 240.000 złzastępĄe się kwotą
255,000 zł,zńączniknr 9 otrzymuje brzmienie jakzńączniknr 7 do niniejszej uchwaĘ;

la) w § 11 kwotę 5.734.500 ńzastęplje się kwotą 3.700.000 zf;

15) w § 1l pkt. 2 kwotę 2.467.900 ń zastęplje się kwotą 2.494,082 zł;

16) w § 11 pkt. 3 kwotę 2.266.600 ń zastęplje się kwotą 205,918 zł;

17) w § 12 pkt I lit. b kwotę 2.46'7 .900 zl zastępuje się kwotą 2.494.082 ń;

18) w § 72 pkt I lit. c kwotę 2.266,600 ń zastępuje się kwotą 205.9I8 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa, wyłożeniu wraz z zńącznikami w Biurze Rady Powiafu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym
Woj ewódźwa Kuj awsko-Pomorskiego.

Przęwodniczący Rady

Krrysztof Klonowski
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UZASADNIENIE

DoCHoDY
Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się § 6300 Dotacja celowa otrzymana z ĘĄ;łu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesĘcyjnych i zakupów
inwestycyjnych o kwotę 74L693 zł, jest to dotacja celowa od Gminy Grudziądznarea|izację zadania
pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 162IC Chełmno-Mniszek - II, ilI, rV etap", w z-łviązku z
niższym kosźem przebudowy drogi.

Analogicznie w związku z niższym kosźem przebudowy drogi zmniejsza się § 6430 Dotacje celowe
otrrymane zbudżetu państwa na rea|izację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o
kwotę I.480.425 zł. Niższa kwota otrzymanej dotacji wynika z niższego kosźu przebudowy
(oszczędność poprzetargowa).

Dział 7 50 Administracj a publiczna

RozdziŃ 7 5 020 Staro stwa Powiatowe

Zwiększa się § 0970 Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 4.570 zł doĘczy ona otrzymanego
odszkodowania z TUW - w sprawie za|aniapomieszczeń ikorytarzy w budynku Starostwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób firycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkizvtiązane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw

Zwiększa się § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 38.3ż0 zł. Na dochody w tym paragrafte
składają się opłaĘ z ĘĄuhl zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz opłaĘ za
umieszczenia w pasie drogi powiatowej vządzeń infrastruktury technicznej.

Dzial 85ż Pomoc społeczna

RozdziŃ 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W aviązku z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
zmniejsza się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 45.87I zł,

Rozdziń 8 520 4 Rodziny zastępcze

Zwiększa się § 0830 Wpływy z usfug o kwotę I.935 ńw związkllzrotacjądzieci w rodzinach
zastępczych.

W aviązku z rotacją wychowanków przebywających na terenie naszego powiatu zmniejsza się § 2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.680 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki rv,łiązane z gromadzeniem środków z opłat ikar za korzystanie ze

środowiska
Zgodnie z otrzymartą promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu utworzono § 2460 Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do

sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na kwotę 15.000 zł. Srodki te zostaną przezrraczone na przedsięwzięcie pn.:

,,Edukacja ekologiczna młodzieĘ w powiecie grudziądzkim w roku ż016".

WYDATKI
Dział 600 Transpoń i łączność

Rozdziń 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.222.118 zł, tj.
zmniejszenie wydatków na zadanie pn, ,,Przebudowa drogi powiatowej nr I62IC Chełmno - Mniszek

- il, ilI, rV etap" ze wzg|ędu na oszczędności poprzetargowe.

Dział 7 50 Administracj a publiczna



RozdziŃ 7 5 020 Staro stwa powiatowe

Zwiększa się § 4210 Zaklp materiałów i wyposżenia o kwotę 4.5'70 zł tj. o dochody rvłiązane z
otrzymanym odszkodowaniem za awarię bojlera do wody, Również zwiększa się § 4600 Kary,
odszkodowania t grryvvny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o
kwotę 53.500 złzprzeznaczeniem nazapłatę kar pieniężnych nałozonychprzez Wojewodę Kujawsko
- Pomorskiego związanych z nieterminowym wydaniem trzech decyzji przez wydział Architekfury i
Budownictwa. Utworzono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 25,000 ń
w zvłiązkl z planowaniem wykonania instalacji alarmowej zawierającej zestawy kamer, czujników
ruchu, klawiatur, rejestratora i łącza telefonicznego. Środki przesunięto z § 4300 Zakup usfug
pozostaĘch.

Dzill 7 55 \ilymiar sprawiedliwości

Rozdział'I 5 5 I 5 Nieodpłatna pomoc prawna

Tworzy się § 2820 Dotacja celowa zbudżetl na finansowanie lub dofinansowanię zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom na kwotę 14.987 zł z przeznaczęniem na przekazanie dotacji dla
Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach na realizację zadania publicznego pn.:

,§ieodpłatna pomoc prawna". Srodki przesunięto z § 4300 ZŃtlp usług pozostŃych.

Dział 852 Pomoc społeczna

kozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawczę

W rwiązkl z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
tworzy się § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadariabieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 58.124 zł, oraz
zmniejsza się § 4330 Zaklp tlsług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 103.995 ń.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie nviększa się § 4210 Zaklp materiałów i
wyposazenia o kwotę 1.000 zł w rwiązku z darowizną, która wpĘnęła dnia 14.12,2015 r., na potrzeby
w /w placówki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rwiązku z rotacją wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych zmniejsza się § 2310
Dotacje celowe przekazane gminie nazadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.920 zł, o tę samą kwotę rwiększa się § 2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejsza się § 3i 10 Świadczeniaspołeczne o
kwotę 7.680 ń oraz zwiększa się § 4330 Zaklp usłag przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę I.935 ń.

Dzial853 Pozostałe zadaniaw zakresie poliĘki społecznej

Rozdział 8531 1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepehrosprawnych

Zwiększa się § 2810 Dotacja celowa zbudżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych
do realizacji fundacjom o kwotę 6.534 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ w
Łasinie (49 uczestników), oraz § 2820 Dotacja celowa zbldże1nt na finasowanie lub dofinansowanię
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.468 zł, z czego kwotę ż,667 ń
przeznaczono na dofinansowanie działalności WTZ w Grucie (20 uczestników), a kwotę 801 zł na
pokrycie kosźów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego w WTZ na terenie Miasta
Grudziądza (6 uczestników). Zwiększenie planu wydatków w tych paragrafach rwiązane jest ze
zmianą od 01 stycznia 2016 roku obowiązującej kwoĘ dofinansowania ze środków PFRON kosźów
poblu uczestników WTZ, Zgodnie z art. lDb ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 799'I r,, o rehabilitacji
zawodowej ispołecznej orazzatrldnianiuosóbniepełnosprawnych (Dz.U.z20llr.Nr127,poz.721
z poźn.zm,) nviększeniu uległ równiez kosź działalności WTZ ftnansowany ze środków Powiatu
stanowiący zgodnie zlstawą min, 10 %okosńów funkcjonowaniaWTZ, Roczny kosź dofinansowania
poblu jednego uczestnlkaWTZ ze środków Powiatu w roku 2016 to I.'l77,34 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ikar zakorzystanie ze
środowiska

W związku z otrzymaną promesą z WrOŚiCW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia
pn.: ,,Edukacja ekologicznamłodzieiry w powiecie grudziądzkim w roku 2016" utworzono § 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 290 ń i § 4120 Składki na Fundusz Pracy na kwotę 42



ń. Zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.068 ń oraz § 4300 Zakup usług
pozostĄch o kwotę 5.600 ń. Utworzono również § 6060 Wydatki na zakttpy inwestycyjne jednostek
budżetowych na kwotę 6.000 ń,

ZADAIIIA INWESTYCYJII-E w 2016 RoKU
Dział 600 Transport i łączność

RozdziŃ 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr I375C Jankowice - Święte - III etap" o
kwotę 7'l6.000 ń, z czego 508.675 zł to lol,iota wnioskowanej dotacji z Programu Ronvoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostałe 267.325 zł stanowi wkład własny niezbędny do realizacji IV
etapl przebudowy. Kwotę 776.000 ż ogółem przesunięto z oszczędności poprzetargowych z zadań
,,Przebudowa drogi powiatowej rr I62IC Chełmno - Mniszek - II, III, rV etap" - kwotę 745.000 ń
oraz ,,Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr I378C Grldziądz - Gaó wtaz z
kanalizacją deszczową (2776 m)" - kwotę 31.000 zł. Povlyższe zadanie otrzymuje nową nazwę
,,Przebudowa drogi powiatowej nr I375C Jankowice - Swięte - III, IV etap", całkowity kosź zadania
to I.220.000 ń.

Zmniejsza się zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr l62lC Chełmno - Mniszek - II, ilI, IV
etap" o ogólną kwotę 2.967.I18 z uwagi na oszczędności poprzetargowe, całkowĘ kosź zadania to
3.132.882 zł.

Zmniejsza się zadanie pn. ,,Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C
Gradziądz- Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m)" z uwagi na oszczędności poprzetargowe,
całkowity kgsń zadaniato 219.000 ń.

Dział 7 50 Administracj a publiczna

kozdział 7 5020 Starostwa powiatowe

W związku z planowaną zmianą formy ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
utworzono nowe zadanie pn. " Wykonanie i obsługa systemu monitoringu budynku Starostwa
Powiatowego w Grudziądzu" na kwotę 25.000 zł. Środki przesunięto z § 4300 Zakup usług
pozostĄch.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ikar zakorzystanie ze
środowiska

W rwiązku z otrzymaną promęsą z WrOŚiCW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia
pn.: ,,Edukacja ekologiczna młodzięzy w powiecie grudziądzkim w roku 2016" utworzono nowe
zadanie inwestycyjne pn.: ,,Zaklp laptopa wraz z oprogTamowaniem" na kwotę 6.000 ń.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BI]DżETU w 2016 RoKU
W związku zfakĘcznym wyliczeniem wolnych środków wedfug bilansu Powiatu Grudziądzkiego na
dzięń 3I.Iż.20I5 r. wprowadzono wolne środki na kwotę ż.060.682 zł, zmniejszono kredyt o kwotę
2.034.500 zŁ tj. do kwoty 2.700.000. Zwiększono deficyt o kwotę 26.182 zł, ktory obecnie wynosi
2.494.082 zŁ. Zgodnie zpovryższymi zmianami uaktualniono załączniknr 4.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RBALIZACJĄZADAŃ WYKONYWAI\-YCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ @MOW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2016 r.

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 5 z uwagi na rotację wychowanków przebyvlających w
placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępcrych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWAI\E PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIEN ALEŻĄCI. DO SBKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH W
2016 RoKU
Dokonano uaktualnień w załącnikllnr 6 zuwagi na koniecznośó dofinansowania działalnościWTZ
orazkonieczność przekazania dotacji dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach
na finansowanie zadania pn.: ,,Nieodpłatna pomoc prawna", a także ze wzg|ędu na rotację
wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach
zastępczych.



rLAN DocHoDów I wyDATKów z\ilązAlvyclaz ocHRoNĄ śnonowrsKA w 2016
RoKU
Zgodnie z otrzymaną plomesą na realizację przedsięwzięcia ,,Edukacja ekologiczna rriodzieĘ w
powiecie gradziądzkim w roku 20 I 6" dokonano nnian w zńącznikl nr 7 .

Y RADY

Konouski



Zalącznik Nr 1

do Uchwaly Nr Xll4l2016
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia23 marca 2016 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana po zmianie
600 '-] śłsłoo0,ol -żŻ\2lw,al 3 231 882,00

600l4 )rogi publiczne powiatowe 5 454 000,0( -2ż22 118.0( 3 231 882,0(

6300
)otacja celowa otrzymanazlytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami
;amorządu terytorialnego na dofinansorvanię własnych zadań inr,vesĘcyjnych i
akupów inwesEcyinvch

2 097 000.0( _ 74 l 693.0( 1 355 307,0l

6430
Dotacje celowe otrzymane z budźetu państwa narealizację inwesĘcji i zakupów
inwestycyinych własnych powiatu 3 000 000.0( L 480 4ż5,0( l 519 575,0(

?l0 ,,1, \dministracja publiczna : ' l2l ll0,0{ 4 570,0l l25 6s0,0(

75020 jtarostwa powiatowe 68 3 10.0( 4 570.0l 72 880,0(

0970 M pĘwy z różny ch doc hodów 9 000,0( 4 5]0,al l3 570,0(

756 38 320,0l

756l8 MpĘwy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek samorądu terytońalnego ńa
lodstawie ustaw l 400 000,0( 38 320,0( I 438 320,0(

0490 Mplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
ervtorialnego na oodstawie odrebnvch ustaw 250 000,0( 38 320.0l 288 320,0(

ł 829 480,0{ -5l 616,0l

8520 l 'lacówki op iekuńczo-wycho\ławcze 1,564 495,0( - 45 871,0l l 518 624.0(

0830 Mpływy z usług 433 964.0l _ 45 871,0( 388 093,0(

85204 lodziny zastępcze 264 985,0l - 5 745,0( 259 240.0(

0830 Vpłyrły z usług s4 266,0( l 935,0( 86 201.0|

ż320
)otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanę na podstawie
lorozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 54 4,79.0( - 7 680,0( 46 799.0l

25]q 000,0l

900l9
^7płyuy 

i w}datki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kor4lstanie ze
irodowiska 240 000,0( l5 000,0( 255 000,01

ż460
irodki otrzymane od pozostĄch jednostek zaliczanych do sektora tinansów
lublicznych na realizacje zńań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
lubliczrych

0,0( l 5 000,0( 15 000,0(

Razem: 28 413 453,00 - 2 2l5 844,01 26 l97 609,0a

pR^zEWCIDN.lcącY RADY
,/,

Krąs*of Kałńuski strona 3Id: 0F6DC6OF-9625-4E07 -8279-D6F lFOF53635. Podpisany



ZaIącznik Nr 2
do UchwaĘ Nr XV4l2016
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia23 marca 2016 r.

II. WYDATKI BUDZETOWE POWIATU GRUDZIĄDZICEGO
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talt zadania,w zakresie polilyki spoleczlej l 63t l 640 347,00

853ll l23 300,0( l 0 002,0( 133 30ż,OC

28 10
)otac_ja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
ealizacii fundaciom 80 556,0( 6 534,0( 87 090,0c

282o )otacja celo\ła z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do
ea|izasii stowarzvszeniom 42 744.0( 3 468,0( 46 2l2,oc

. 255 000,00

90019 240 000,0( l5 000,0( 255 000,0c

4110 ikładki na ubezpieczenia społeczne 0,0 290,0l 290,0c

4l20 ikładki na Fundusz P racy 0,0( 42,0( 4ż.OC

41,70 Mynagrodzenia bezosobowe 5 000,0( 3 068,0( 8 068,0C

4300 lakup usług pozostałych l25 000,0( 5 600,0( l 30 600,00

6060 Mydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0( 6 000,0( 6 000,0l

Razem: 30 881 353,0t -2189 662,0( 28 691691,0(

Kłłsrtaf Koflouski
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Zalącznik Nr 3
do UchwaĘ Nr XV4l2016
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia23 marca 2016 s.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

rogi publiczne powiatowe 9 057 882 2 874 882
drogi powiatowej nr 762lC Chełmno - Mniszek -

3 132 882 3 13ż 882

Przebudowa drogi powiatowej nr l375C Jankowice -

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr
l 3 7 8 C Grudzią dz - G ać wr az z kanalizacj ą de szczową (ż7 7 6 m)

Wykonanie i obsfuga systemu monitoringu budynku Starostwa

Wpłury i wydatki zńązane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzvstanie ze środowiska

PRZE,W GY RADY
{

Kł*lsrtaf Kurollski
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Załącznik Nr 4

łlo UchwaĘ NrXIl4l2016
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 23 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu
nłiązane z finansowaniem deficytu budżetu w 2016 roku

Inne źródła (wolne środki)

Deflrcyt budżetu

cY RADY
9?-r
konoluski
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Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XI/4/20l6
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia23 marca 2016 r.

Dochody i wydatki zwiazrne z JerlizA.ią zailań wykolj.w.nych Dł poalśtawi pororrumi ń (umów) między jedno tkami śaDrorządu t rjłorirlnego v 2016 r.
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ZalącznikNr 6

do UchwaĘ Nr XV4l2016

Rady Powiatu Grudziądzkiego

zdniłż3 marca 2016 r.

Dotacje celowe nazad,ania wlasne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

powiatu realizowane przez

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podrnioty

Dotacje celowe przekazane gminie lra zńafiabieżące
Dotacja dla Gminy Grldziądz i MiG Łasin w formie dotacji

Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej

Pl acówki opiekuńczo-wychowawcze

Dotacje celowe przekazute gminie na zadania bieżące 58 124

148 306

celowe przekazane gminie na zadania bieźące

celowe przekazane powiatom na zadriabteżące

cel. dla LM w G-dzu - na fuŃcj Komisji ds. orzekania

l 4l5 664 l 415 664

,cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego
L 415 66Ą l 415 664

dla UM w G-dzu na prowadz. Por Psycholog.-

Dotacje celowe dla gminy nazaduliabieżące

l, Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioĘ należące do sektora finansów publicznych

2. Dotacje celow€ na zadania lvlasne powiatu realizowane przez podmioĘ nienależące do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu na finarrsowanie lub
finansowanie zadń zleconych do realrzacji

853l1
ilitacja zawodowa i społeczna osób



Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

celowa z budżetu na finansowanie lub
ie zadń zleconych do realizacji

Wpłylłry i wydatki związane z gromadzeniem środków z
i kar zakorzystanie ze środowiska

Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans zadń
do realizacji pozostĄm jednostkom

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa z budzetu panstwa na finans lub dofinans
prac remontowych i konserwatorskich

Dotacja celowa z budźetu na finansowanie lub

Dotacja celowa z budźefu na finansowanie lub
ię zadń zleconych do realizacji

w zakresie kultury ftzycznej

celowa z budźetu na finansowarrie lub
zad,ń zlecony ch do realizaci i

celowa z budżetu na finansowanie lub
ie zadń zleconych do realizacji

PR/ZEWoDN W;Ą).X-R^DY

KrzyShof Kloflall)ski
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ZalącznikNr 7

do UchwaĘ Nr XIJ412O16

Rady Powiatu Grudziądzkiego
z daiaż3 marca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków rwiązanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Dochody z Ętułu opłat i kar za korrystanie ze środowiska

w źotych

2 4 5 6 7 8

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
śnonowrsxł 240 000 15 000 255 000

90019 Wpływy i wydatki zwip,urc z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanię ze środowiska

240 00l 15 000 255 000

0690 WpŁylry zróżnych opłat 240 00( 240 000

2460
Srodki otrzymane od pozostĄch jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadńbieżących
iednostek zaliczanych do sektora finansów publicmych

15 000 15 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

l 2 3 5 6 1 8

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
śnooowrsxł 240 00{ 15 00( 255 00(

90019 Wpływy i wydaki rwiązane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystarrie ze środowiska

240 00( 15 00( 255 00(

2830
Dotacja celowa z buć!żetu na finalsowanie lub dofinarrsowarrie
zadń ńeconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanvm do sektora finansów nublicmvch
40 00( 40 000

4l 10 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 ż9o

4l20 Sldadki na Fundusz Pracy 42 4ż

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00( 3 068 8 068

4190 Nasrodv konkursowe 20 00c 20 000

4210 zakuo materiałów i wvoosażenia 50 00c 50 000

4300 Zakup usfug pozostałych 125 00c 5 600 l30 600

6060 wvdatki na zakuov inwestvcvine iednostek budzetowvch 6 000 ó 000

of

PRZEWODNICŻACY RADY

kolotłlski
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