UCHWAŁA Nr XIX/43/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 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, 3147 i 4417)

Rada 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 37.796.609,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.108.840,22 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.687.769,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.”;
2)

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 44.496.609,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.788.646,22 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.707.963,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.”;
3)

§ 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Określa się:

1. Zadania inwestycyjne w 2020 roku na kwotę 13.707.963,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
4)

§ 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.772.599,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.223.772,82 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.”;

5)

§ 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.321.022,40 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 337.376,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.”;
6)

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

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
7)

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

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
8)

w Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3

do niniejszej uchwały;
9)

w Załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” wprowadza się zmiany
jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
10) w Załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” wprowadza się zmiany
jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
11) w Załączniku Nr 8 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.” wprowadza się zmiany
jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatu Grudziądzkiego oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie
DOCHODY
DZIAŁ 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Utworzono § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst
na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 200.000,00 zł z uwagi na dotację celową od Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1420C
Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno w km 3+211 do km 4+128”. Ponadto zmniejszono § 6350
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 250.522,00 zł z uwagi na mniejsze dofinansowanie zadania
pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo od km 5+644
do km 6+530” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Na podstawie pisma z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego zmiany klasyfikacji
dochodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m utworzono
§ 0690 Wpływy z różnych opłat na kwotę 800,00 zł.
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zmniejszono § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na duży spadek
oprocentowania lokat terminowych.
DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Zmniejszono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
o kwotę 800,00 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji dochodów. Ponadto zmniejszono § 0650 Wpływy z opłat
za wydanie prawa jazdy o kwotę 28.000,00 zł w związku ze zmniejszonym wpływem środków finansowych
w bieżącym roku.
DZIAŁ 855 Rodzina
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację wychowanków umieszczonych w rodzinnych pieczach
zastępczych na terenie powiatu i poza nim zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.142,00 zł, § 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jst o kwotę 13.035,00 zł i § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 5.633,00 zł.
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
W PCPR zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 13.261,00 zł oraz § 2320 Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 55.703,00 zł
w związku z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast
w PO-W w Białochowie zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej o kwotę 242,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od osoby prywatnej.
WYDATKI
DZIAŁ 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 200.000,00 zł na podstawie dotacji celowej od Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń
Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno w km 3+211 do km 4+128”. Natomiast zmniejszono § 6050 Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 594.883,00 zł (tj. z FDS – 250.522,00 zł, ze środków
własnych – 344.361,00 zł) z uwagi na aktualizację wydatków w zadaniach inwestycyjnych.
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
W związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Wydrznie” zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
15.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.700,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz
Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 370,00 zł. Ponadto
zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizję bankową
związaną z uruchomieniem kredytu w IV kwartale 2020 roku.
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XVIII/40/2020 powołującej z dniem 15.10.2020 r. nową
jednostkę organizacyjną pn. „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie”,
należy ustalić budżet dla ww. jednostki. Tworzy się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę
15.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.700,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz
Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę 370,00 zł, § 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia na kwotę 3.000,00 zł, § 4260 Zakup energii na kwotę 2.000,00 zł, § 4300 Zakup
usług pozostałych na kwotę 2.000,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę

300,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki na kwotę 1.000,00 zł, § 4440 Odpisy na ZFŚS na kwotę 340,00 zł
i § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst na kwotę 1.000,00 zł.
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
Z uwagi na przeliczenie planu finansowego w bieżącym roku na wynagrodzenia, tj. awanse zawodowe
nauczycieli, godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, zatrudnienie wraz ze zobowiązaniem w ramach
robót publicznych sprzątaczek, wypłacenie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz zatrudnienie
sprzątaczki wprowadzono następujące zmiany w Rozdziałach 80116 i 80120.
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.083,00 zł, § 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.237,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 9.972,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych na kwotę 1.429,00 zł.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.083,00 zł, § 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.237,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 9.973,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych na kwotę 1.429,00 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Utworzono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 75.528,00 zł z przeznaczeniem
na prace budowlane dotyczące modernizacji kanału przeglądowego oraz hali przeglądowej w Podstawowej
Stacji Kontroli Pojazdów. Ponadto zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 48.230,00 zł w związku z koniecznością doposażenia Podstawowej Stacji Kontroli
Pojazdów.
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Zwiększono § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 8.520,00 zł z uwagi na rozpatrzenie 22 wniosków
o przyznanie stypendiów na I semestr roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Łasinie.
DZIAŁ 855 Rodzina
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
W związku ze zmianą kosztów utrzymania i rotację wychowanków umieszczonych w rodzinnych pieczach
zastępczych zmniejszono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 850,00 zł i § 2320 Dotacje celowe przekazane
dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 8.328,00 zł,
natomiast zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 27.846,00 zł i § 4330 Zakup usług jst od innych
jst o kwotę 2.142,00 zł.
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
W PO-W w Wydrznie w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków oraz rozliczeniem kosztów
utrzymania wychowanków zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę
400,00 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 15.000,00 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 11.000,00 zł
oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.746,00 zł.
W PO-W w Białochowie z uwagi na otrzymanie darowizny od osoby prywatnej i zwiększeniem kosztów
utrzymania oraz rotację wychowanków zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę
105.124,00 zł na zakup wyposażenia i oleju opałowego oraz § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę
3.000,00 zł na naprawę samochodu służbowego.
W PCPR zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 134.200 zł w związku ze zmianą
kosztów utrzymania i rotacją wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Wprowadzono zmiany z uwagi na powstałe oszczędności w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo od km 5+644
do km 6+530” zmniejszenie o łączną kwotę 457.219,00 zł, tj. ze środków własnych 206.697,00 zł, ze środków
FDS 250.522,00 zł;
- „Dokumentacja projektowa budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi
powiatowej 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo” zmniejszenie o kwotę 50.566,00 zł;
- „Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na rzece Osa w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi
powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą – Lisnowo” zmniejszono o kwotę 31.046,00 zł;
- „Budowa dźwignicy bramowej do podwieszenia piaskarki wraz z dokumentacją” zmniejszono o kwotę
3.850,00 zł;
- „Przebudowa istniejących dźwignic bramowych do podwieszania piaskarek” zmniejszono o kwotę
14.299,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag
– Ruda w miejscowości Mały Rudnik wraz z odwodnieniem” zmniejszono o kwotę 37.903,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kanału przeglądowego oraz hali przeglądowej
w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów” na kwotę 75.528,00 zł. Ponadto wprowadzono zmiany w zadaniu
pn. „Zakup wyposażenia na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów” zwiększając o kwotę 48.230,00 zł.
Powyższe zmiany wynikają z konieczności doposażenia w specjalistyczne urządzenia oraz prace budowlane
dotyczące modernizacji Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Łasinie.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 R.
Uaktualniono Załącznik Nr 4 z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
DOCHODY

I

WYDATKI

ZWIĄZANE

Z

REALIZACJĄ

ZADAŃ

WYKONYWANYCH

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2020 R.
Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 5 z uwagi na dotację celową od Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej oraz z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych pieczy zastępczych.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.
Dokonano zmian w dotacjach celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w Załączniku
Nr 6 z uwagi na zwiększenie dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na finansowanie działalności
zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz zmniejszenie dotacji celowych dla gmin i powiatów
za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z uwagi na ich rotację i zmianę kosztów utrzymania.
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