
UCHWAŁA Nr 44/56/2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 4 sierpnia 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 38.007.396,82 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 32.940.128,82 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 44.707.396,82 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 30.376.570,82 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 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

    
 

   



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. zmniejszono 

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.488,00 zł oraz § 2120 Dotacje 

celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej o kwotę 6.500,00 zł z uwagi na niewykorzystanie powyższych dotacji 

w 2020 r. na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. 

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.3120.3.49.2020 z dnia 

17 lipca 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 62.000,00 zł 

z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej. 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 

Z uwagi na planowaną dotację w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19” utworzono § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 

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 jst na kwotę 178.906,00 zł 

i § 2059 na kwotę 33.369,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu 

komputerowego oraz wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

WYDATKI 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75019 Rady powiatów 

Zwiększono § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.432,00 zł na bieżące wypłaty diet 

radnych powiatu grudziądzkiego w roku 2020. Natomiast zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

o kwotę 1.432,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł. 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 



Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono § 4110 Składki 

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.706,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 64,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 

14.030,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.282,00 zł, § 4220 Zakup środków żywności 

o kwotę 22,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.884,00 zł. 

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 

W związku z brakiem zatrudnienia osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia 

zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.030,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono 

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Ww. osoby wystawiają faktury, ponieważ prowadzą własne działalności 

(kancelarie). 

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 2320 Dotacje celowe 

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

62.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej. 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 

Utworzono § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 178.906,00 zł i § 4219 na kwotę 33.369,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, sprzętu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem, mebli, pościeli, kompletu naczyń, czajników elektrycznych, telewizorów, koszy 

na brudna bieliznę. Ww. artykuły zostaną zakupione w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


