
UCHWAŁA Nr 98/93/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 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) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773 i 1981) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 41.296.342,25 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 31.703.917,00 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 9.592.425,25 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 52.626.915,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 28.297.947,64 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.328.967,36 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 § 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 24.328.967,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.839.507,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 § 5. Deficyt budżetu w kwocie 11.330.572,75 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 

a) zaciąganych kredytów w kwocie  8.043.274,64 zł, 

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.287.298,11 zł. 

 § 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13.530.572,75 zł i łączną kwotę 

planowanych rozchodów 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

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

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.195.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 § 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 736.677,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 7. 

 § 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:  

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.363.476,00 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 355.364,00 zł, 



zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 § 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 142.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 § 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska: 

1) dochody w wysokości 250.000,00 zł, 

2) wydatki w wysokości 250.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 § 12. W roku 2022 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 § 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości       –      279.000,00 zł, 

2) celową w wysokości – 341.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na: 

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 79.000,00 zł, 

b) skutki regulacji wynagrodzeń pracowników – 262.000,00 zł. 

 § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.043.274,64 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

756.725,36 zł. 

 § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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