UCHWAŁA Nr 109/116/2022
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022
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, 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, 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, z 2022 r.
poz. 367)
Zarząd 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)

§ 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.”;
2)

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

jak w Załączniku 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

Wicestarosta

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

/-/ Adam Olejnik

/-/ Marcin Dziadzio

/-/ Krzysztof Klucznik

/-/ Aleksander Zadykowicz

/-/ Barbara Dobek

Uzasadnienie
WYDATKI
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok przesunięto kwotę 1.771,63 zł
z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z uwagi na
konieczność zapewnienia środków finansowych niezbędnych na uiszczenie opłaty sądowej za założenie księgi
wieczystej dla nieruchomości, którą Powiat Grudziądzki nabył na mocy prawa (dz.73/4 położona w Lisich
Kątach) zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł, a zwiększono o tę samą kwotę § 4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
DZIAŁ 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.953,05 zł, a zwiększono o tę samą
kwotę § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne z uwagi na przeliczenie dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2021 rok.
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Przesunięto kwotę 168,72 zł z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne z uwagi na przeliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zmniejszono § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). o kwotę 384,00 zł, a zwiększono § 4480 Podatek
od nieruchomości o kwotę 368,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za 2022 rok
oraz zwiększono § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
16,00 zł z przeznaczenie na zapłatę podatku od środków transportowych za 2022 rok.
DZIAŁ 855 Rodzina
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku ze wzrostem stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku rolnego zwiększono § 4480
Podatek od nieruchomości o kwotę 124,00 zł, a zmniejszono § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez
podmiot zatrudniający o kwotę 124,00 zł.
Rozdział 85595 Pozostała działalność
Z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dot. projektu pn.
„Rodzina w Centrum 3” zmniejszono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.983,00 zł
i § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 234,00 zł, a zwiększono § 4047 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne o kwotę 3983,00 zł oraz utworzono § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę
234,00 zł.

Starosta
/-/ Adam Olejnik

