
 

UCHWAŁA Nr 69/21/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 

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 2021 r. poz. 305) oraz § 

15 pkt 2 Uchwały Nr XXI/54/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 

6886) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 § 1. W Uchwale Nr XXI/54/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 35.472.258,00 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 34.380.072,00 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 1.092.186,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 43.036.446,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 29.771.325,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.265.121,00 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     Wicestarosta       Członek Zarządu       Członek Zarządu        Członek Zarządu 

Adam Olejnik        Jan Kowarowski      Marcin Dziadzio      Krzysztof Klucznik   Aleksander Zadykowicz 



UZASADNIENIE 

DOCHODY 

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 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 30.000,00 zł. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

W związku z podpisanym aneksem z dnia 12.02.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą 

w  Toruniu dotyczącym umowy na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi 

społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego”  utworzono § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

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 jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 

117.748,00 zł i § 2059 na kwotę 13.852,00 zł. 

WYDATKI 

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

W związku ze zmianą wynikającą z ostatecznego podziału dotacji przeznaczonych na realizacje zadań zleconych 

zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Z uwagi na realizacją projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego” utworzono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 78.042,00 zł, § 4019 na kwotę 

9.182,00 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 13.993,00 zł, § 4119 na kwotę 1.645,00 zł, 

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 1.913,00 zł, § 4129 na kwotę 

225,00 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych na kwotę 23.800,00 zł i § 4309 na kwotę 2.800,00 zł. Realizacja 

projektu obejmuje dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników oraz testy na SARS-CoV-2. 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 



Utworzono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków 

ochrony osobistej oraz zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł na zapewnienie 

możliwości odbycia obowiązkowej kwarantanny zbiorowej w obiektach komercyjnych, wydatki związane 

z COVID-19. 

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

Zmniejszono § 4810 Rezerwy o kwotę 30.000,00 zł z uwagi na realizację zadań zarządzania kryzysowego 

w zakresie zwalczania rozprzestrzeniana się choroby COVID-19. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie 

kryzysowe przesunięto do Rozdziału 75421. 

 

Starosta 

Adam Olejnik 


