
UCHWAŁA Nr XXXIV/1/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok 

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) oraz § 15 pkt 2 Uchwały 

Nr XXXIII/137/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2021 r. poz. 6892) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W Uchwale Nr XXXIII/137/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 44.942.557,62 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 35.310.628,37 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 9.631.929,25 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 56.273.130,37 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 31.891.493,01 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.381.637,36 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 24.381.637,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”; 

4) § 8 otrzymuje brzmienie: 

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

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 4.343.388,37 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 7.”; 

5) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości – 263.000,00 zł, 

2) celową w wysokości – 357.000,00 zł, 



 z przeznaczeniem na: 

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 95.000,00 zł, 

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

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

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

8) w Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej 

uchwały; 

9) w Załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku 

Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Grudziądzkiego oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego. 

 

 

  

                   Przewodnicząca Rady 

                    /-/ Marzena Dembek 

 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 

Utworzono § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 36.675,37 zł w związku 

z podpisaną umową z Gminą Miasto Grudziądz na współfinansowanie wydatków ponoszonych na pracownika 

obsługującego lokalny transport zbiorowy oraz § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych na kwotę 39.504,00 zł w związku z dofinansowaniem w/w zadania przez Gminę 

Grudziądz, Gminę Gruta oraz Gminę i Miasto Radzyń Chełmiński. 

WYDATKI 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 

Przesunięto z działu 750 w związku z finansowaniem wydatków ponoszonych na pracowników obsługujących 

lokalny transport zbiorowy oraz z uwagi na planowane podpisanie umowy z Gminą Miasto Grudziądz 

na współfinansowanie wydatków ponoszonych na pracownika obsługującego lokalny transport zbiorowy 

utworzono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 196.278,00 zł, § 4110 Składki 

na ubezpieczenia społeczne na kwotę 33.562,77 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy na kwotę 4.808,60 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych na kwotę 450,00 zł, § 4440 Odpisy 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 4.988,00 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający na kwotę 2.484,00 zł oraz z uwagi na planowaną inwestycję pn. „Zakup licencji 

do oprogramowania BusMan” utworzono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

na kwotę 52.670,00 zł. 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, 

a zmniejszono § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.166,00 zł 

w związku z planowanym zakupem licencji do oprogramowania BusMan i wyceną nieruchomości. 



DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 165.600,00 zł, § 4110 Składki 

na ubezpieczenia społeczne na kwotę 28.317,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy na kwotę 4.057,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych na kwotę 450,00 zł, § 4440 Odpisy 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 4.988,00 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający na kwotę 2.484,00 zł z uwagi na z finansowanie wydatków ponoszonych 

na pracowników obsługujących lokalny transport zbiorowy. 

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 

Zwiększono wydatki na rezerwę z zakresu Zarządzania Kryzysowego do kwoty 95.000,00 zł, a zmniejszono 

wysokość rezerwy ogólnej do kwoty 263.000,00 zł. Całkowita wysokość rezerwy nie uległa zmianie. 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 

Utworzenie nowego zadania pn. „Zakup licencji do oprogramowania BusMan” na kwotę 52.670,00 zł; 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH 

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST 

W związku z porozumieniem z Gminą Miasto Grudziądz uaktualniono Załącznik Nr 4. 

 

 

 

       Przewodnicząca Rady 

                    /-/ Marzena Dembek 

 


