
UCHWAŁA Nr 105/111/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 29 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, 6031, 6646 i 6893) 

 

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 37.033.619,19 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.687.912,69 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 47.076.654,11 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 33.004.651,00 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 1.864.991,00 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 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

  



Uzasadnienie 

DOCHODY 

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.3120.3.109.2021 z dnia 22 grudnia 

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 55,00 zł 

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 

WYDATKI 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych 

o kwotę 28,00 zł, a zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 54,00 zł w związku z wyższymi opłatami 

za centralne ogrzewanie. 

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 

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

ubezpieczenia zdrowotnego 

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 4130 Składki 

na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 55,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI 

Uaktualniono załącznik z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


