
UCHWAŁA Nr 103/106/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 17 grudnia 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, 

5144 i 6031) 

 

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 37.033.390,19 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.687.683,69 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 3.345.706,50 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 47.076.425,11 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 33.004.422,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.072.003,11 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 1.864.936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”; 

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 

Na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2021 z dnia 13 

grudnia 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 2.412,00 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. 101.2021 z 

dnia 13 grudnia 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 2.989,00 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 600 Transport i łączność 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 45.000,00 zł, § 4390 Zakup usług 

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.300,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia o kwotę 45.000,00 zł  z przeznaczeniem na zakup soli drogowej, § 4360 Opłaty z tytułu 

zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,00 zł. 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 



W związku z planowanym otrzymaniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych w 

ramach robót publicznych za miesiąc grudzień 2021 r. zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników o kwotę 2.840,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 510,00 zł, § 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 56,00 zł oraz z uwagi na 

rezygnację z zakupu komputera na rzecz remontu pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.779,00 zł, a 

zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.185,00 zł z przeznaczeniem na remont 

pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 

a zwiększono § 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne o tę samą kwotę. Zmniejszono § 4210 

Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.812,00 zł, a zwiększono § 4220 Zakup środków żywności 

o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do sekretariatu i § 4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.812,00 zł w związku z przeliczeniem 

zatrudnienia na koniec roku. 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł i § 4430 Różne opłaty i składki o 

kwotę 1.000,00 zł, a zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 972,00 zł z 

przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń biurowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł z 

przeznaczeniem na przedłużenie prenumeraty online oraz § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych o kwotę 28,00 zł. 

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 

W związku z powstałymi oszczędnościami oraz dokonaniem rocznej korekty odpisu zakładowego 

Funduszu świadczeń socjalnych wprowadzono następujące zmiany w poniższych rozdziałach. 

Rozdział 80115 Technika 

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.344,00 zł i § 4440 Odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 408,00 zł, a zmniejszono § 4280 Zakup usług 

zdrowotnych o kwotę 342,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 

400,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.071,00 zł. 

Rozdział 80116 Szkoły policealne 



Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.912,00 zł i § 4440 Odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 79,00 zł, a zmniejszono § 4280 Zakup usług 

zdrowotnych o kwotę 66,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 

85,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 207,00 zł. 

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia  

Zwiększono § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 316,00 zł, a 

zmniejszono § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 265,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych o kwotę 350,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 830,00 zł. 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

Zwiększono § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 253,00 zł, a 

zmniejszono § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 211,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych o kwotę 280,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 662,00 zł, 

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.000,00 zł. 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł i § 4440 Odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.506,00 zł, a zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 

449,00 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 600,00 zł. 

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 

Zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 279,00 zł oraz § 4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 277,00 zł, a 

zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 556,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię 

elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę. 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 

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

Świadczenia społeczne o kwotę 2.386,00 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 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 

biurowych. 



Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.960,00 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 oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.438,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup tonerów, tuszy i materiałów biurowych, a zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników o kwotę 2.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 359,00 zł, § 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 50,00 zł z uwagi na 

otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z przesunięciami do § 4210 w związku 

z brakującymi środkami. 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 

USTAWAMI 

Dokonano uaktualnienia w załączniku z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


