
UCHWAŁA Nr XLI/44/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 19 października 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. 1526), art. 211 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) 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, 3544, 

4118) 

 

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 58.684.525,05 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 47.094.442,53 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 11.590.082,52 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 72.499.415,63 z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 45.923.804,68 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.575.610,95 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 26.575.610,95 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 3.175.945,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”; 

5) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 5.377.603,11 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 7.”; 

6) § 9 otrzymuje brzmienie: 

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



1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.379.886,00 zł, 

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

zgodnie z załącznikiem nr 8.”; 

7) § 11 otrzymuje brzmienie: 

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

1) dochody w wysokości 200.000,00 zł, 

2) wydatki w wysokości 406.417,83 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10.”; 

8) § 11 a otrzymuje brzmienie: 

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

wojennymi w kwocie 508.761,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”; 

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

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

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

uchwały; 

12) 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; 

13) w Załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku 

Nr 5 do niniejszej uchwały; 

14) 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; 

16) w Załączniku Nr 11 „Plan finansowy Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 8 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 

 


