
UCHWAŁA Nr 72/30/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 24 marca 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, 

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) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 34.890.061 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.797.875,00 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 42.454.249,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 29.213.778,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.240.471,00 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 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2021 z dnia 

4 marca 2021 r. utworzono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 10.000,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2021 z dnia 16 marca 2021 r. zwiększono 

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 274.300,00 zł z przeznaczeniem 

na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami dot. operatów szacunkowych niezbędnych 

w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (rezerwa celowa cz. 83, poz. 41). 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2021 z dnia 4 marca 

2021 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 36.000,00 zł 

z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego. 

WYDATKI 

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego utworzono § 4300 Zakup usług 

pozostałych na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zwiększono § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł. Natomiast 

zmniejszono z uwagi na powstałe oszczędności § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii o kwotę 507,00 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 57,00 zł, § 4500 Pozostałe podatki na rzecz 



budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 56,00 zł. Ponadto utworzono § 4510 Opłaty na rzecz 

budżetu państwa na kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji prawa 

podatkowego. 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 274.300,00 zł z uwagi na otrzymaną dotację od Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizacje zadań zleconych zwiększono 

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne 

w zakresie m. in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego  i kartograficznego. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


