
UCHWAŁA Nr 51/4612017
Z ARZ ĄDa P OWIATU GRI]DZąDZKIE Go

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017

Na podstawie art. 60 ust, 1 ustawy z dnia 5 czprwca 1998 r. o samorądzie powiatowym (Dz. U.
z2016t.poz.8I4,1579i1948,z20l7 r.poz,730i935)art.257 ustawy zdnia2l sierpnia2OO9r. ofinansach
publicznych (Dz.U. z2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z2017 r. poz. I9l, 659,933,935 i 1089) oraz § 12

pkt 2 Uchwał Nr XVV45l20l6 Rady Powiafu Grudziądzkiego zdnia 28 grudnia 2016 t, w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok(Dz,Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2077 r. poz, l70, 1150
i 2889)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększeń i zrnniejszeń w planie dochodów i wydatków w dziŃach, rozdńŃach

iparagrafach klasyfikacji budżetowej okeślonych w zńącanikach do niniejszej uchwĄ.

§ 2. \Mykonanie uchwĄ powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji

Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Zarząd Powiatu:
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Zalączniknr l
do Uchwaly Nr 5146/2017
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 11 sierpnia 2Ot7 r.

I. DocHoDY BUDŻEToWE PoWIATU GRI]DZąDZKIEGO

Dzial Rozdział Paragraf Treść Przedzmianą Zmiana po zmianie
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2057

)otacje celowe w ramach programów finarrsowanych zudzińem środków
:uropejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b
rstawy, lub płatności w ramach budzrctu środków europejskich,
ealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

126 344,0a ll 875,0( 138 2l9,0(

2059

)otacje celowe w ramach programów finansowanych zttdzińem środków
:uropejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
rstawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
,ealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

12996,0l 2362,0( l5 358,0(

Razem: 263l2 997,01 14237,ol 26327 234,0{
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Zalączniknr 2
do Uchwaly Nr 5114612117
Zarządu Powiatu Grudziądzki ego
z dnia 11 sierpnia 2017 r,

II. WYDATKI BUDZBTOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIBGO

Dzial Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana po zmianie

2 473 529,0l 0,0( , 2 413 529,0l

80l30 zkoĘ zawodowe l 380 630,0( - 800,0( ;',',' 'l379830,0(
4l20 kładki na Fundusz Pracy 23 ż94,0( - 3 008,0( 20286,0(

4żlo Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,0( 6 000,0( 36 000,0(

4240 Zakup środków dydaktycznych i ksiązek l0 300,0( _ 6 000,0l 4 300,0(

4270 lakup usług remontowych 8 000,0( l 500,0( 9 500,0(

4430 lóżne opłaĘ i składki |2 498,0( 502,0( l3 000,0(

4520 )płaĘ na rzeczbudZetów jednostek samorządu terytorialnego 5 416,0( 206,0( 5 622,0(

80l95 )ozostała działalność 140 7l2,0C 800,0( l41512,0(

4300 lakup usfug pozostĄch 3 500,0( 800,0| 4 300,0(

852 lomoc spoleczna

85295 )ozo.stałą działalnośó : ',.,,,,, l - ^}:, i; 148 640,0(
,, ' 14 237,0( 162 877,0(

40l7 Mynagrodzenia osobowe pracowników 43 639,0( 887,0l 44 526,0(

4019 Mynagrodzenia osobowe pracowników 4 489,0( 459,0( 4 948,0(

4047 )odatkowe wynagrodzenie roczne l 505,0( l1,0( l 494,0(

4049 )odatkowe wynagrodzenie roczne l55,0( l1,0( l66,0(

4|l7 jkładki na ubezpieczenia społeczne 8l53,0( l 58,0( 8 3l 1,0(

4l19 ]kładki na ube zpieczenia społeczne 839,0( 84,0( 923,0(

4|27 ]kładki na Fundusz Pracy l 107,0( l9,0( I 126,0(

4l29 ]kładki na Fundusz Pracy l l3,0( l3,0l |26,0(

42l7 łakup materiałów i wyposa,żenia 453,0( 2 403,0l 2 856,0(

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 47,0( 2,I0,0l 3|7,0(

43o7 Zakup usfug pozostałych 70 690,0( 7 433,0l 78l23,0(

4309 łakup usfug pozostałycb 7 268,0( l 411,0( 8 679,0(





uzasadnienie

DoCHoDY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdziń 8 529 5 Pozo stała dzińalno śó

W związku ze zaktualizowaniem i zaakceptowaniem, przęz Instytucję Zaruądzającą RPO WK-P
nalata 2014-2020, wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ,,Rodzina w Centrum" zw,iększono

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę lI.875 ń
oraz § 2059 o kwotę 2.362 zł,

wYDATKI

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdziń 80130 Szkoły zawodowe

W związku z otrrymartiem zalęcęń do wykonania po przeprowadzanej kontroli przęz Państwową
Wojewódzką Inspekcję Sanitarną z siedzibą w Bydgoszczy zwiększono § 4210 Zakup materiałów
i wyposazenia o kwotę 6.000 ń. Ze względu nabieżące naprawy i konserwacje wządzeń zwiększono

§ 42'70 Zakllp usług remontowych o kwotę 1.500 zł, zwiększono również § 4430 Różne opłaĘ
i składki o kwotę 502 ń z przeznaczeniem na opła§ za dozót techniczny.,Z uwagi na podwyższenie
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono § 4520 Opłaty na rzecz budzetów
jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 206 zł. Natomiast ze względu na oszczędności
zmniejszono § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.008 zł otaz § 4240 Zaklp środków
dydaktycznych i książek o kwotę 6.000 ń,

Rozdział 8 0 1 95 P ozostała działalność

Z uwagi na przeglądy lrządzeń diagnostycznych zwiększono § 4300 Zakllp usług pozostĄch
o kwotę 800 zł. Środki przesunięto zRozdziału80130 SzkoĘ zawodowe,

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 8 529 5 Pozo stała działalno ść

W mviązku ze zalónlizowaniem i zaakcepowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

,,Rodzina w Centrum" zwiększono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 887 zł
oraz § 4019 o kwotę 459 ń z przeznaczeniem na wynaglodzenia specjalistów ds. wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej, nagrodę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz dodatki specjalne, zwiększono
róvmież § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 158 zł oraz § 4119 o kwotę 84 ń, atakżę

§ 4121 Składki na FP o kwotę 19 ń oraz § 4129 o kwotę 13 zł, również zrv,iększono § 4217 ZŃup
materiałów i w;rposazenia o kwotę 2,403 zł oraz § 4219 o kwotę 270 zł na zaklp testów kompetencji,
narzędzi diagnostycznych i gier edukacyjnych, także zwiększono § 4307 Zakup sług pozostńych
o kwotę 7.433zł oraz §4309 o kwotę 1,41Iń z ptzęznaczeniem na poradnictwo zawodowe,
psychologiczne, pedagogiczne, mediacje rodzinne, warsztaty, zajęcia animacyjne dla dzieci, rvłrot
kosztów dojazdów rbdzin do Centrum Wspierania Rodzin, prowizje bankowe oraz opłaĘ pocźowe,
również zwiększono § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 986 zł oraz § 4419 o kwotę I14 zł
na koszĘ delegacji dla pracowników oddelegowanych do projektu. Ponadto zmniejszono § 4047
Dodatkowe vlynagrodzenie roczne o kwotę 1l zł, a środki te przesunieto do§ 
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