
UCHWAŁA,Nr 50l44l20t7
Z ARZ, ĄDV P OWIATU GRUDZIĄD ZKIE GO

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czntwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z2016 r. poz,8l4,1579 i 1948, z20l7 r. poz.730 i935) art.257 ustawy zdniaŻl sierpniaZDD9 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z2Ot6 t. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z2017 r, poz. 797,659,933,935 i 1089) oraz § 12
pkt 2 UchwĄ Nr XW45/20l6 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r, w sprawie uchwalenia
budZetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 201'7 r. poz. 770,II50
i2889)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zrłiększeń i zmniejszeń w planie dochodów i wydatków w działach, rozdzińach

i paragrafach klasyfikacji budżetowej określonych w załącnlikach do niniejszej uchwĄ.

§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie lnformacji

Publicznej Powiatu Grudziądzkiego,

Zarząd Powiatu:

ushj
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Zalączniknr l
do Uchwały Nr 50l44l20l1
Zarządll Powiatu Grudziądzkiego
z dnia żl lipca 2017 r.

I. DOCHODY BI]DŻETOWE POWIATU GRUDZL{DZKIEGO

Dzial Rozdzial Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana po zmianie

211o
)otacje celowe otrzymane z budżefu pństwa na zadania bieżące z zakresu
dministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane prze:
nwiat

49 l00,0( 3 l50,0( 52 250,0l

Razem: 26 309 847,0( 3 150,0( 263l2 997,01
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Zalącznik nr 2
do Uchwaly Nr 5014412017

Zarządu Powiatu Grudziąd zkiego
z dnia 2l lipca 2017 r.

II. WYDATIfl BUDZETOWE POWIATU GRIJDZąDZKIEGO

Dzial Rozdzial Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana po zmianie

600 0,00 10 510 907,0(

60014 )rogi publiczne powiatowć i -| '", l0 510 9010i 0,0( i . 10 5l0 907,0(

4010 Mynagrodzenia osobowe pracowników 6I,7 906,0( |6 920,0( 634 826,0(

4390 lakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 23 800,0( |6 9ż0,0( 6 880,0(

]ozostale zadania w zakresie polit_lki spolecznej 1 741 881,0( 3 150,0(

8532l lespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 49 100,0( 3 150,0( 52250,0(

2320
)otacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
lodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
erytorialnego

49 100,0( 3 150,0( 52250,0(

sis lodzina 4 3ll 645,00 0,0l

85508 {odziny zastępcze ,, l 161 690,0( 0,0( l 161 690,0(

4170 Mynagrodzenia bezosobowe 19 270,0( - 4 000,0( 15 270,0(

4300 lakup usług pozostaĘch 7 124,0( 4 000,0( ll 124,0(

Razem: 27 222 440,0( 3 150,00 27 225 590,0(
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uzasadnienie

DocHoDY

DZIAŁ 853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W zńązklzotrzymanądecyzjąWojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3l20.3.3ż.20l'l zdnia
6lipca2017 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu pństwa nazadańabieżące
z zakresu administracjt rządowej oraz irr;re zadańa zlecone ustawami realizowane przez powiat

okwotę 3.I50zł z przeznaczeńem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania

o niepełnosprawności.

wYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzeńa osobowe pracowników o kwotę 16.920 ń z uwagi

na koniecznośó wypłaty odprawy pracownikowi z tytułu rozńązańa umowy z zlńązJcu z przejściem

na rentę z Ęrtufu orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy. Środki przesłmięto z § 4390 Zalap
usfug obejmujących wykonanie ekspeĄz, analiz i opinii.

DZLAŁ 853 Pozostale zadania w zakresie polĘki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z uvłagi na otzymaną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 2320 Dotacje

celowe przekazane dla powiafu na zadalia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jst o kwotę 3.150 ń.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększono § 4300 Zakllp usług pozostałych o kwotę 4.000 ń z ptzezrtaczeniem na zorganizowanie

szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkoleń i poradnictwa dla osób sprawujących

rodzinną pieczę zastępczą. Środki przesunięto z § 4t70 Wynagrodzenia bezosobowe.

)sTA
Korgol


