
UCHWAŁA Nr XXI/54/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 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 uchwały Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 37.072.323,00 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 34.287.032,00 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 2.785.291,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 42.943.406,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 29.648.285,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.295.121,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 13.295.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności w wysokości 1.567.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 5.871.083,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 

a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.587.663,00 zł, 

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.283.420,00 zł. 

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.071.083,00 zł i łączną kwotę planowanych 

rozchodów 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.433.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.059.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 



§ 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:  

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.244.091,00 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 342.822,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego na kwotę 201.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska: 

1) dochody w wysokości 150.000,00 zł, 

2) wydatki w wysokości 150.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12. W roku 2021 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego. 

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości – 150.000,00 zł, 

2) celową w wysokości – 357.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na: 

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 95.000,00 zł, 

b) skutki regulacji wynagrodzeń pracowników – 262.000,00 zł. 

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.587.663,00 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

652.337,00 zł. 

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.587.663,00 zł, 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 652.337,00 zł; 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 



§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

Powiatu Grudziądzkiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Jerzy Wołoszyn 
 


