
UCHWAŁA Nr 43/ 48/ 2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 16 lipca 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 2020 r. poz. 920), 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, 695 i 1175) 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, 1195, 2938 i 3147) 

 

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 37.755.109,82 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 32.687.841,82 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 5.067.268,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 44.455.109,82 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 30.124.283,82 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.330.826,00 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 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DOCHODY 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 

Utworzono § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jst na kwotę 2.843,82 zł z uwagi na otrzymaną rekompensatę z Urzędu 

Marszałkowskiego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do 

ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. 

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. 

wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości 

wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26). 

Rozdział 80115 Technika 

Utworzono § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu na kwotę 2.480,00 zł. 

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 

Utworzono § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu na kwotę 4.000,00 zł. 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

Utworzono § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu na kwotę 2.480,00 zł. 

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

Na podstawie otrzymanej decyzji od  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2020 z dnia 

26 czerwca 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 

13.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej. 

WYDATKI 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 

W związku z otrzymaną rekompensatą zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.843,82 zł 

z przeznaczeniem na zapłatę świadczonych usług w zakresie ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Z uwagi na realizację projektu partnerskiego pn. ”Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi 

społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie skutków na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego” zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 

8.400,00 zł i § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.437,00 zł, natomiast utworzono § 4019 na 

kwotę 8.400,00 zł i § 4119 na kwotę 1.437,00 zł. 

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 

Wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego dotyczącej zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami w ramach programu 



pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Ponadto w związku z koniecznością naprawy dachu na 

budynku szkolnym zwiększono § 4270 o łączną kwotę 6.254,00 zł. 

Rozdział 80115 Technika 

Zwiększono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.480,00 zł. Ponadto zwiększono § 4270 

Zakup usług remontowych o kwotę 2.911,00 zł, a zmniejszono o tę samą kwotę § 4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia. 

Rozdział 80116 Szkoły policealne 

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 417,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 4270 

Zakup usług remontowych. 
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 

Zwiększono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4.000,00 zł. Ponadto zwiększono § 4270 

Zakup usług remontowych o kwotę 1.791,00 zł, a zmniejszono o tę samą kwotę § 4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia. 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

Zwiększono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.480,00 zł. Ponadto zwiększono § 4270 

Zakup usług remontowych o kwotę 1.013,00 zł, a zmniejszono o tę samą kwotę § 4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia. 

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 122,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 4270 

Zakup usług remontowych. 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 

Z uwagi na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej czynności z zakresu naprawy i diagnostyki pojazdów 

samochodowych w Stacji Kontroli Pojazdów zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 

2.040,00 zł, o tę samą kwotę zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. ”Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi 

społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie skutków na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego” wprowadzono następujące zmiany. Zmniejszono § 4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników, a utworzono § 4019 na kwotę 15.005,00 zł. Zmniejszono § 4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne, a utworzono § 4119 na kwotę 2.691,00 zł. Zmniejszono § 4120 Składki na 

Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a utworzono § 4129 na 

kwotę 368,00 zł. 

 

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 2320 Dotacje celowe 

przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 

13.500,00 zł  z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej. 

 

 
Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


