
UCHWAŁA Nr 40/34/2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 19 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020 

 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XII/56/2019 

Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 7472, z 2020 r. poz. 741 

i 1195) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XII/56/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 39.904.942,00 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.290.477,00 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 6.614.465,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 43.804.942,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 28.374.883,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.430.059,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

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

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

jak w Załączniku Nr 2 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 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 

2020 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.000,00 zł. 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000,00 zł. 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 

r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 70.100,00 zł. 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 40.300,00 zł na podstawie 

decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 

17 kwietnia 2020 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 

2.200,00 zł. 

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego utworzono § 2057 Dotacje celowe 

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 38.083,50 zł i § 2059 na kwotę 6916,50 zł. 

 

 



WYDATKI 

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

W związku ze zmianą wynikającą z ostatecznego podziału dotacji przeznaczonych na realizacje zadań 

zleconych zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł. 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa  

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

W związku ze zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.183,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

o kwotę 715,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych o kwotę 102,00 zł. 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.266,00 zł, § 4110 Składki 

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 729,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 105,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 

65.000,00 zł w wyniku ostatecznego podziału dotacji. 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Z uwagi na zwiększenie dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 334,00 zł na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników, 

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 13.303,00 zł, § 4110  Składki 

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.977,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 147,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 

3.640,00 zł na zawarcie umowy zlecenie na obsługę informatyczną i ochrony danych osobowych, 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł na zakup paliwa do samochodu służbowego 

i artykułów biurowych, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 500,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych 

o kwotę 1.000,00 zł na okresowe badania lekarskie pracowników, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 

14.499,00 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.400,00 zł 

oraz § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 500,00 zł.  

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.840,00 zł, § 4110 Składki 

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 315,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 45,00 zł w związku z ostatecznym podziałem dotacji 

celowych. 

 



Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

Utworzono § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 38.083,50 zł i § 4249 na kwotę 

6.916,50 zł w związku z zakupem 21 sztuk laptopów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Łasinie. 

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 

W związku ze zmianą paragrafów na zakup komputerów wprowadzono następujące zmiany w poniższych 

rozdziałach. 

Rozdział 80115 Technika 

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.076,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. 

Rozdział 80116 Szkoły policealne 

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.017,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. 

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia  

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.662,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.900,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. 

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego 

typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia 

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz 

szkołach artystycznych 

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 590,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


