UCHWAŁA Nr 114/126/2022
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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, z 2022 r. poz. 583) 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 i 1282)
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)

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 51.240.006,17 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 39.807.249,92 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 11.432.756,25 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.”;
2)

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 62.570.578,92 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 36.058.319,56 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 26.512.259,36 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 1.488.200,00 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

Wicestarosta

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

/-/ Adam Olejnik

/-/ Marcin Dziadzio

/-/ Krzysztof Klucznik

/-/ Barbara Dobek

/-/ Aleksander Zadykowicz

Uzasadnienie
DOCHODY
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r.
Nr WFB.I.3120.3.16.2022 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
217.700,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniu prowadzonych w trybie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 41 ustawy budżetowej na 2022 r.
WYDATKI
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 4300 Zakup usług
pozostałych o kwotę 217.700,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych
w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176).
DZIAŁ 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Przesunięto kwotę 20.000,00 zł z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4300 Zakup usług
pozostałych w związku z koniecznością uwzględnienia ustalonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego
decyzji z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022, planu dochodów i wydatków budżetu państwa
dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uaktualniono załącznik.

Starosta
/-/ Adam Olejnik

