
UCHWAŁA Nr XXXVI/20/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 23 marca 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 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) 

 

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 51.022.306,17 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 39.589.549,92 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 62.352.878,92 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 35.840.619,56 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.512.259,36 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 26.512.259,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”; 

4) § 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 1.270.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”; 

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

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 



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

uchwały; 

8) 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 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. 

 

 

 

 

          Wiceprzewodniczący Rady  

/-/ Mieczysław Kucharski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr 

WFB.I.3120.1.1.2022 dokonano następujących zmian: 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

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 

20.000,00 zł, zgodnie z planem w Ustawie Budżetowej na 2022 r. 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

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 

54.600,00 zł 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 

Z uwagi na otrzymaną decyzję od wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2022 r. 

Nr WFB.I.3120.3.7.2022  zwiększono § 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi 

medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę 

lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w 

powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty 

medyczne za obsługę komisji lekarskiej. 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 

Na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2022 r. Nr 

WFB.I.3120.3.12.2022  utworzono § 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 

kwotę 57.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców. 



DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw 

Zwiększono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 280.495,00 zł z w związku ze zwiększonymi 

wpływami za zajęcia pasa drogowego. 

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75618 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

W związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej o kwotę 17.075,00 zł pismo NR ST3.4750.2.2022 – 

Ministra Finansów oraz ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 10.125,00 zł pismo 

ST3.4751.4.2022.1p Ministra Finansów zwiększono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  o 

kwotę 27.200,00 zł. 

WYDATKI 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 

nowo tworzonego stanowiska pracy i § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych o kwotę 19.505,00 zł w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego kosiarka 

wysięgnikowa, a zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 

247.300,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem na realizację zadania pn. „przebudowa 

z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do 2+518,19”, 

najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. 

z Wąbrzeźna, która była wyższa od zaplanowanej o w/w kwotę. 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

Przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do 

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na pokrycie opłat 

sądowych. 

DZIAŁ 710 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 



W związku ze zwiększoną dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. 

Nr WFB.I.3120.1.1.2022 zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 

20.000,00 zł. 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Z uwagi na podział dotacji celowych dla Powiatów na 2022 rok oraz otrzymanymi wyjaśnieniami 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

WINB.ZAN.3113.1.2022.MB z dnia 24.03.2022 r. dotyczącymi podziału otrzymanych środków na 

powiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla członków korpusu służby 

cywilnej zwiększono § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 

45.357,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.133,00 zł i § 4120 Składki na 

Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.110,00 zł. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

W związku z utworzeniem w Powiatowym Zarządzie Dróg nowego stanowiska pracy ds. zamówień 

publicznych zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.800,00 zł, § 4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.474,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy o kwotę 926,00 zł oraz zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o 

kwotę 1.500,00 zł  z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umów 

cywilnoprawnych w PZD, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500,00 zł (w tym PZD 

zwiększono o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy, a Starostwo 

zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł), § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł z 

przeznaczeniem na badania okresowe i wstępne pracowników PZD, § 4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000,00 zł oraz w Starostwie w związku ze 

wzrostem cen urządzeń zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

o kwotę 2.000,00 zł  z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup niszczarki przemysłowej do 

dokumentów”. 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 

Z uwagi na otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2022 r. 

Nr WFB.I.3120.3.7.2022 z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi 

medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę 

lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w 

powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty 

medyczne za obsługę komisji lekarskiej oraz z przesunięciami pomiędzy paragrafami zmniejszono § 



4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 950,00 zł, a zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne o kwotę 100,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.850,00 zł. 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2022r. Nr 

WFB.I.3120.3.12.2022 zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 57.600,00 zł z 

przeznaczeniem na zapłatę za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy. 

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 

W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w 

technikum, branżowej szkole I stopnia oraz liceum ogólnokształcącym w kwocie  10.125,00 zł oraz w 

związku ze zwiększaniem subwencji ogólnej w kwocie 17.075,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

materiałów remontowych i usługi remontowe dokonano zmian w następujących rozdziałach: 

Rozdział 80115 Technika 

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 579,00 zł, § 4120 Składki na 

Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 83,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia o kwotę 1.956,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.765,00 zł, § 4790 

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.388,00 zł. 

Rozdział 80116 Szkoły policealne 

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 553,00 zł i § 4270 Zakup usług 

remontowych o kwotę 782,00 zł. 

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 579,00 zł, § 4120 Składki na 

Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 83,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia o kwotę 2.075,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.933,00 zł, § 4790 

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.388,00 zł. 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 290,00 zł, § 4120 Składki na 

Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 42,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia o kwotę 2.491,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.520,00 zł, § 4790 

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.693,00 zł. 



ZADANIA INWESTYCYJNE 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych: 

- zwiększono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare 

Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19” o kwotę 247.300,00 zł; 

- rezygnacja z zadania pn. „Kosiarka wysięgnikowa” o kwotę 19.505,00 zł. 

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe 

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych: 

- zwiększono zadanie pn. „Zakup niszczarki przemysłowej do dokumentów ” o kwotę 2.000,00 zł. 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 

USTAWAMI 

Uaktualniono załącznik z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  

/-/ Mieczysław Kucharski 

 

 


