
UCHWAŁA Nr 122/151/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 6 lipca 2022 r. 

w sprawie zmian w planie 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 i 583), art. 257 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, 655, 1079 i 1283) 

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, 2753 i 3544) 

 

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) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 66.035.278,75 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 39.141.609,39 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.893.669,36 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

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

jak w Załączniku 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 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

  



Uzasadnienie 

WYDATKI 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

W związku z przegraną sprawą sądową w sprawie wypłacenia odprawy pieniężnej dla pracownika, któremu 

wypowiedziano umowę o pracę dotyczącą przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 

w Białochowie w Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3 w Białochowie zmniejszono § 4480 Podatek 

od nieruchomości o kwotę 1.900,00 zł i § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

o kwotę 2.100,00 zł, a tym samym utworzono § 4580 Pozostałe odsetki na kwotę 1.000,00 zł i § 4610 Koszty 

postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 3.000,00 zł dotyczące kosztów zastępstwa procesowego. 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 

Z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej zwiększono § 4260 Zakup energii o łączną kwotę 51.000,00 zł 

(tj. 18.000,00 zł w PO-W Nr 1, 18.000,00 zł w PO-W Nr 2, 15.000,00 zł w PO-W Nr 3), a zmniejszono 

§ 4300 Zakup usług pozostałych o łączną kwotę 45.000,00 zł (tj. 15.000,00 zł w PO-W Nr 1, 15.000,00 zł 

w PO-W Nr 2, 15.000,00 zł w PO-W Nr 3) w związku z rezygnacją z finansowania kolonii letnich 

wychowanków, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o łączną kwotę 2.800,00 zł 

(tj. 1.400,00 zł w PO-W Nr 1, 1.400,00 zł w PO-W Nr 2), § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający o łączną kwotę 3.200,00 zł (tj. 1.600,00 zł w PO-W Nr 1, 1.600,00 zł w PO-W Nr 2). 

Rozdział 85595 Pozostała działalność 

Zmniejszono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.659,00 zł, § 4117 Składki 

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 477,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy o kwotę 263,00 zł, § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 

225,00 zł, a utworzono § 4267 Zakup energii na kwotę 2.424,00 zł i zwiększono § 4307 Zakup usług 

pozostałych o kwotę 1.200,00 zł. Zmiany te dotyczą realizowanego projektu pn. „Dobry start – wsparcie 

aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” z przeznaczeniem na częściowe 

pokrycie kosztów związanych z zakupem: energii elektrycznej, CO, wody, sprzątania pomieszczeń, opłat 

za ścieki, wywozu nieczystości oraz kanalizacją deszczową. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


