
UCHWAŁA Nr 99/96/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 16 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 36.915.013,19 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.647.324,69 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 46.958.048,11 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 32.872.845,00 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 1.836.130,00 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 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2021 z dnia 

10 listopada 2021 r. zwiększono § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.82.2021/1 z 

dnia 5 listopada 2021 r. i Nr WFB.I.3120.3.83.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. zwiększono § 2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.600,00 zł, gdzie kwota 

18.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowych 

inspektoratów nadzoru budowlanego, z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w 

wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń, natomiast kwota 

2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2021 z dnia 10 

listopada 2021 r. zmniejszono § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat o kwotę 1.166,00 zł. 

WYDATKI 

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 4300 Zakup usług 

pozostałych o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania opinii gleboznawczej w 



sprawie ustalenia pochodzenia i potwierdzenia klas bonitacyjnych gleby na działce nr 12/6 w Małym 

Rudniku. 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 192.000,00 zł i § 4390 Zakup usług 

obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1.700,00, natomiast zwiększono § 3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

odzieży roboczej dla pracowników służby liniowej, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 

40.000,00 zł  z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz paliw do pojazdów i sprzętu, § 

4270 Zakup usług remontowych o kwotę 152.00,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładki 

asfaltowej i § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 

500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 

oraz utworzono § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 500,00 zł z 

przeznaczeniem na opłaty związane z utworzeniem depozytów sądowych. 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prac porządkowych 

na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mokrem zwiększono § 4300 

Zakup usług pozostałych o kwotę 1.319,34 zł, natomiast zmniejszono § 4270 Zakup usług 

remontowych o kwotę 100,00 zł, § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe o kwotę 100,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 85,24 zł, § 4480 

Podatek od nieruchomości o kwotę 6,00 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego o kwotę 0,30 zł, § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 

kwotę 100,00 zł oraz § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 927,80 zł.  

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

W związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę specjalnych 

dodatków motywacyjnych zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 z 

późn. zm.) zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł, § 4020 

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 13.250,00 zł, § 4110 Składki na 

ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.735,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 



Solidarnościowy o kwotę 115,00 zł. Dodatkowo w związku z powstałymi oszczędnościami 

zmniejszono § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 100,00 zł, ponieważ nie dokonywano zakupu 

art. Spożywczych do sekretariatu Powiatowego Inspektora, § 4270 Zakup usług remontowych o 

kwotę 100,00 zł, ponieważ nie było wydatków remontowych, § 4410 Podróże służbowe krajowe o 

kwotę 100,00 zł, ponieważ w bieżącym roku nie wypłacono diet ani delegacji pracownikom 

oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100,00 

zł w związku ze zwiększoną dotacją z przeznaczeniem na wydatki bieżące zwiększono § 4020 

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1.108,00 zł oraz § 4110 Składki 

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.048,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS oraz § 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 744,00 zł w związku z 

przeliczeniem osób zatrudnionych w trakcie roku. 

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

W związku ze zmniejszeniem planu dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono § 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.166,00 zł (zmniejszono o kwotę 583,00 zł w 

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Wydrznie oraz zmniejszono o tę samą kwotę w 

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Wydrznie, jednocześnie zmniejszono środki w 

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Wydrznie o kwotę 86,00 zł oraz w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Wydrznie o kwotę 86,00 zł, a zwiększono w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Białachowie o kwotę 172,00 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 

 


