
UCHWAŁA Nr 89/75/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) oraz § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXI/54/2020 Rady Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok 

(Dz. Urz. Woj. Kujawsko -Pomorskiego z 2020 r. poz. 6886, z 2021 r. poz. 864, 1542, 2479, 3352, 3614, 4488) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W Uchwale Nr XXI/54/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 36.039.200,19 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.474.096,19 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 2.565.104,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 46.082.235,11 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 32.652.051,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.430.184,11 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) w Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany 

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) w Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany 

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

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

Powiatu Grudziądzkiego. 

 

Zarząd Powiatu: 

 Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.500,00 zł. 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.58.11.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zwiększono 

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.000,00 zł. 

WYDATKI 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

W związku z brakiem środków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zwiększono § 4210 

Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000,00 zł, a zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych 

o tę samą kwotę. 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizacje zadań zleconych zwiększono 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.500,00 zł 

z przeznaczeniem na realizacje spraw bieżących w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Z uwagi na otrzymaną dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

W celu zachowania proporcji podziału dotacji zwiększono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

oraz zmniejszono § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7,00 zł. 

 

 

 



DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 

Wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach w związku z programem „Aktywna tablica” 

Rozdział 80115 Technika 

Zmniejszono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.358,00 zł. 

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 

Zmniejszono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 970,00 zł. 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

Zwiększono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.328,00 zł. 

 

 

Starosta 

 

/-/ Adam Olejnik 

 


