
UCHWAŁA Nr XXXVIII/22/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 18 maja 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 i 583), 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 i 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, 2289) 

 

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 51.778.070,17 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 40.142.305,92 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 11.635.764,25 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 65.592.960,75, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 38.691.018,39 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.901.942,36 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 26.901.942,36 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 3.479.575,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”; 

5) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 13.814.890,58 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 

a) zaciąganych kredytów w kwocie 8.600.000,00 zł, 

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.287.298,11 zł, 

c) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 183.260,39 zł, 

d) wolnych środków w kwocie 1.744.332,08 zł.”; 



6) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.014.890,58 zł i łączną kwotę planowanych 

rozchodów 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”; 

7) § 9 otrzymuje brzmienie: 

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.376.692,00 zł, 

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

zgodnie z załącznikiem nr 8.”; 

8) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska: 

1) dochody w wysokości 250.000,00 zł, 

2) wydatki w wysokości 456.417,83 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10.”; 

9) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.6000.000,00 zł. 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i 

rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; 

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

w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”; 

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

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

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

uchwały; 

13) 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; 



14) w Załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem deficytu budżetu” 

wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 

15) 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 6 

do niniejszej uchwały; 

15) w Załączniku Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 roku” 

wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 7 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 

 


