
UCHWAŁA Nr 123/153/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 18 lipca 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 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) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 52.318.948,17 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 40.701.456,92 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 11.617.491,25 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 66.133.838,75 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 39.240.169,39 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.893.669,36 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 11 a otrzymuje brzmienie: 

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

wojennymi”, zgodnie z załącznikiem Nr 11; 

4) w Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany jak  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 11 „Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku 

z działaniami wojennymi” 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 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75495 Pozostała działalność 

W związku z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.95.2022 

zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 98.560,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie  

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. 

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 z uwagi na przekształcenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 

w Białochowie w Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3 w Białochowie, zmniejszono § 4430 Różne 

opłaty i składki o kwotę 400,00 zł i § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 

850,00 zł, a tym samym zwiększono § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 

1.250,00 zł dotyczące kosztów zastępstwa procesowego. 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75495 Pozostała działalność 

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 98.560,00 zł w związku z otrzymaniem pisma 

od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dot. zapewnienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, 

miejsc zakwaterowania wraz z całodziennym wyżywieniem w zaakceptowanych obiektach na terenie powiatu 

grudziądzkiego oraz Porozumieniem NR 151/FP/2022 pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim 

a Powiatem Grudziądzkim. 

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU 

Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI 

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. 

Nr WFB.I.3121.3.95.2022 uaktualniono załącznik. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


