
UCHWAŁA Nr 45/59/2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 31 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 38.017.224,82 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 32.949.956,82 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 44.717.224,82 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 30.386.398,82 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 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z dnia 31 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 5.184,00 zł z przeznaczeniem 

na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (rezerwa celowa 

cz. 83, poz. 44). 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2020 z dnia 

6 sierpnia 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 

4.644,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem  

SARS-CoV-2 (rezerwa celowa cz. 83, poz. 8). 

WYDATKI 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4020 Wynagrodzenia 

osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 4.307,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

o kwotę 772,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych o kwotę 105,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w PIBN. 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4300 Zakup usług 

pozostałych o kwotę 4.644,00 zł z przeznaczeniem  na pokrycie koszty pobytu osób z terenu powiatu 

grudziądzkiego w obowiązkowej kwarantannie zbiorowej w obiektach komercyjnych. 

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 

Wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach z uwagi na niezbędną naprawę dachu na budynku 

szkolnym oraz na przeglądy okresowe budynków i urządzeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

 

 



Rozdział 80115 Technika 

Zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.188,00 zł, natomiast zwiększono § 4270 

Zakup usług remontowych o kwotę 1.490,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 698,00 zł. 

Rozdział 80116 Szkoły policealne 

Zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 313,00 zł, natomiast zwiększono § 4270 

Zakup usług remontowych o kwotę 213,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł. 

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 

Zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.346,00 zł, natomiast zwiększono § 4270 

Zakup usług remontowych o kwotę 917,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 429,00 zł. 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

Zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 762,00 zł, natomiast zwiększono § 4270 

Zakup usług remontowych o kwotę 519,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 243,00 zł. 

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 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 92,00 zł, natomiast zwiększono § 4270 Zakup 

usług remontowych o kwotę 63,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 29,00 zł. 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 

W PO-W w Białochowie zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 551,00 zł, § 4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 666,00 zł oraz § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 

133,00 zł, natomiast zwiększono § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 1.350,00 zł na opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rozdział 85595 Pozostała działalność 

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” do 30.09.2020 r. zwiększono 

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.553,00 zł, § 4019 o kwotę 788,00 zł, § 4117 Składki 

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.716,00 zł, § 4119 o kwotę 141,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy 

oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 236,00 zł i § 4129 o kwotę 

19,00 zł, natomiast zmniejszono § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.505,00 zł i § 4309 o kwotę 

948,00 zł. Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez ROPS w Toruniu i wynikają z konieczności 

zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 specjalistów oddelegowanych do pracy 

przy ww. projekcie. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


