
UCHWAŁA Nr 70/27/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 10 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w planie 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, 

z 2021 r. poz. 864) 

 

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) § 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.”; 

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

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 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

  



Uzasadnienie 

WYDATKI 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Zwiększono § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 

2.050,00 zł, o tę samą kwotę zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych z uwagi na konieczność 

zabezpieczenia środków finansowych na opłatę składek członkowskich wpłacanych na rzecz Związku Powiatów 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna  

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.127,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie 

społeczne o kwotę 202,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 30,00 zł, 

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 300,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.221,00 zł. 

Natomiast utworzono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.500,00 zł z uwagi na zatrudnienie osoby 

w ramach umowy zlecenia oraz § 4520 Opłata na rzecz budżetów jst na kwotę 380,00 zł z przeznaczeniem 

na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


