
UCHWAŁA Nr 97/92/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 3 listopada 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 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) 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 i 5144) 

 

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 36.895.079,19 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.627.390,69 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 3.267.688,50 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 46.938.114,11 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 32.852.911,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.085.203,11 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.816.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”; 

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

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

6) w Załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 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 855 Rodzina 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 

Z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 

20 października 2021 r. zwiększono § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku 

do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc 

państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 23.894,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 

20 października 2021 r. zwiększono § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku 

do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc 

państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 22.724,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia 

w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

WYDATKI 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Przesunięto kwotę 30.000,00 zł z § 4300 Zakup usług pozostałych do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych niezbędnych 

na realizację zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

W związku z dalszą realizacją projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne 

w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego” zmniejszono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 

15.299,00 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.799,00 zł, § 4117 Składki 

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.763,00 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 323,00 zł, 

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 669,00 zł, § 4129 Składki na Fundusz 



Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 78,00 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 55,00 zł, 

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie testów, 

a zwiększono § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 18.786,00 zł i § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 

2.206,00 zł. W związku z planowanym zakupem m.in. piły spalinowej do cięcia drewna zwiększono § 4210 

Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.100,00 zł, oraz z toczącym się postępowaniem sądowym 

zwiększono § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 30,00 zł, natomiast 

zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.130,00 zł. 

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie 

Zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 495,00 zł, § 4530 Podatek od towarów i usług 

(VAT). o kwotę 500,00 zł, a zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 530,00 zł, 

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów oraz zwiększono § 4440 Odpisy 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 465,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem odpisu 

na zfśs za rok 2021 r. 

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 65,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

o kwotę 889,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200,00 zł, § 4410 

Podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający o kwotę 211,00 zł, natomiast zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 172,00 zł 

w związku z konserwacją sprzętu, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 28,00 zł z przeznaczeniem 

na opłaty pocztowe oraz § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.365,00 zł na częściowe sfinansowanie opieki 

autorskiej programów. 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z przesunięciami pomiędzy 

paragrafami zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 23.658,00 zł, § 4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia o kwotę 1.472,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, a zmniejszono § 4190 

Nagrody konkursowe o kwotę 1.122,00 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 100,00 zł, § 4710 Wpłaty 

na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 14,00 zł. 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 3110 Świadczenia 

społeczne o kwotę 22.499,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 209,00 zł, § 4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 38,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 



Solidarnościowy o kwotę 8,00 zł, a zmniejszono § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z przesunięciem 

pomiędzy paragrafami na zakup materiałów biurowych. Przesunięto kwotę 4.200,00 zł z § 4210 Zakup 

materiałów i wyposażenia do § 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług, których 

wartość jest wyższa niż zaplanowana m.in. opłaty za pobyt w bursie, zakup biletów miesięcznych, obsługa 

informatyczna i BHP jednostki. W związku z koniecznością wykonania badań medycyny pracy oraz badań 

psychologicznych osób uprawnionych do kierowania pojazdem zwiększono § 4280 Zakup usług zdrowotnych  

o kwotę 185,00 zł, a zmniejszono § 4260 Zakup energii o kwotę 120,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych 

o kwotę 65,00 zł. 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI 

Uaktualniono Załącznik z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 


