
UCHWAŁA Nr 131/183/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 14 listopada 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. 1526), art. 257 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) 

 

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 59.040.881,98 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 47.450.799,46 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 72.855.772,56 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 46.341.801,61 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.513.970,95 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.540.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”; 

4) § 11 a otrzymuje brzmienie: 

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

wojennymi w kwocie 626.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”; 

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

w  Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 



7) w Załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej 

uchwały; 

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

wojennymi” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 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. 
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