
UCHWAŁA Nr XX/46/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 25 listopada 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, 4417 i 4931) 

 

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 37.852.705,22 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.164.936,22 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 44.552.705,22 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 30.844.742,22 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.707.963,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;  

3) § 6 ust. 1 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 1.828.211,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”; 

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

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

6) 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 3 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 855 Rodzina 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

W PO-W w Białochowie zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej o kwotę 484,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od osoby prywatnej. 

WYDATKI 

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst 

zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 

Zmniejszono § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów 

i pożyczek o kwotę 18.129,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności. 

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85395 Pozostała działalność 

Zwiększono § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 2.402,00 zł po przeliczeniu odpisu dla emerytów i rencistów. 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

W PO-W w Wydrznie zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 

18.129,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę 

z powodu likwidacji stanowiska dyrektora placówki. Natomiast zmniejszono § 4260 Zakup energii o kwotę 

2.402,00 zł, środki przesunięto do Rozdziału 85395. Ponadto w PO-W w Białochowie zwiększono § 4300 

Zakup usług pozostałych o kwotę 484,00 zł z przeznaczeniem na organizacje czasu wolnego wychowanków. 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 R. 

Uaktualniono Załącznik Nr 3 z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


