
UCHWAŁA Nr XXXVII/21/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 528), art. 211 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655) 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, 1282, 1561) 

 

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 51.564.211,17 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 40.131.454,92 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 62.894.783,92 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 36.367.524,56 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.527.259,36 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 26.527.259,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”; 

4) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności w wysokości 3.238.467,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”; 

5) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:  

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.371.476,00 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 368.176,00 zł, 



zgodnie z załącznikiem nr 8.”; 

6) Po § 11 dodaje się § 11 a w brzmieniu: 

„§ 11 a. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi”, który staje się załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, zgodny z załącznikiem Nr 6 

do niniejszej uchwały; 

7) W § 15 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie: 

„4) zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa: 

a)  dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, 

w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnie 2009 r. 

o finansach publicznych, 

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów 

inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”; 

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

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

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

uchwały; 

11) w Załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 

12) w Załączniku Nr 8 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące 

i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5 

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 

 


