
 

 

UCHWAŁA Nr XXXV/6/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 9 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego 

na lata 2022 – 2027 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 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 § 2 i § 3 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  W Uchwale Nr XXXIII/136/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 grudnia 2021r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 

wprowadza się następujące zmiany: § 1 i § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały”. 

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 

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. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

                                     /-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok 

uaktualniono wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian. 

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027” 

wprowadzono: 

§ 4. rzeczywiste wykonanie budżetu 2021 roku na podstawie rocznych sprawozdań, 

§ 5. zmiany w roku 2022 w dochodach i wydatkach wynikające z podjętej uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 11 lutego 2022 r. oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 stycznia 2022 r. 

i podjętej w dniu 09 marca 2022 r. 

§ 6. w 2022 r. zmniejszono kredyt o kwotę 183.260,39 zł i obecnie wynosi 8.616.739,61, powodem jest 

wprowadzenie środków dotyczących realizowanych projektów unijnych, które pozostały na rachunku 

bankowym na 31.12.2021 roku.  

 

Załącznik nr 2 do uchwały określający „Wykaz przedsięwzięć do WPF”: 

W załączniku nr 2 – „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” 

Dodano 1 zadanie tj.: 

1. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego” przedsięwzięcie na lata 2020 – 2022. Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz. 

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 102.237,01 zł, tj. w 2020 r. 15.942,20 zł, w 2021 r. 84.001,52 zł 

i w 2022 r. 2.293,29. 

 

Uaktualniono zadania: 

1. „Dobry specjalista z łasińskiego Jagiellończyka” - w 2022 r. zwiększono o 45.729,00 zł, 

2. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd” – 

w 2022 r. zmniejszono o 7.985,00 zł, 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec w miejscowości Piaski” – 

w 2022 r. zmniejszono o 4.376,00 zł, 

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd-Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych” – w 2022 r. zmniejszono o 3.852,00 zł.  

 



 

 

1/ „Dobry specjalista z łasińskiego Jagiellończyka” przedsięwzięcie na lata 2021 – 2023, którego celem jest 

zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności 

poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Realizowane będą zajęcia 

dodatkowe w zakresie przedmiotów zawodowych wraz z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych do 

zajęć. 

W 2022 r. wydatki będą dotyczyły: 

1. Wynagrodzeń doradcy zawodowego, wynagrodzeń za zajęcia dla uczniów, 

2. Stypendiów za udział w stażu, 

3. Badań lekarskich uczniów, 

4. Kosztów odzieży roboczej. 

W 2023 r. wydatki będą dotyczyły: 

1. Wynagrodzeń doradcy zawodowego, wynagrodzeń za zajęcia dla uczniów, 

2. Stypendiów za udział w stażu, 

3. Kosztów odzieży roboczej.  

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. 

Okres realizacji projektu lata: 2021 - 2023. 

Łączne nakłady finansowe 105.373,00 zł w tym: w 2021 r. – 1.486,00 zł, w 2022 r. – 77.542,00 zł i w 2023 r. – 

26.345,00 zł. 

 

2/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

          Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg, zgodnie z umową numer 26P/2/2021/RFRD/BPDP z dnia 14.12.2021 r. Zadanie otrzymało 

wsparcie, którego realizacja zostanie zakończona w roku 2022 r. Kwota dofinansowania 125.911,00 zł 

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz. 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.  

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 161.602,00zł, tj. w 2021 r. 2.091,00 zł i w 2022 r. 159.511,00 

zł. 

 

3/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec w miejscowości Piaski 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych”, której celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 



 

 

          Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg, zgodnie z umową numer 24P/2/2021/RFRD/BPDP z dnia 14.12.2021 r. Zadanie otrzymało 

wsparcie, którego realizacja zostanie zakończona w roku 2022 r. Kwota dofinansowania 108.851,00 zł 

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz. 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.  

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 140.242,00 zł, tj w 2021 r. 2.091,00 zł i w 2022 r. 138.151,00 

zł. 

 

4/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd-Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych”, której celem jest poprawa stanu technicznego 

nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

          Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg, zgodnie z umową numer 25P/2/2021/RFRD/BPDP z dnia 14.12.2021 r. Zadanie otrzymało 

wsparcie, którego realizacja zostanie zakończona w roku 2022 r. Kwota dofinansowania 153.894,00 zł 

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz. 

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 196.600,00 zł, tj w 2021 r. 2.091,00 zł i w 2022 r. 194.509,00 

zł. 

 

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1. (tj. planowane dochody 

bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2023 – 2027. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 
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