
UCHWAŁA Nr XXV/79/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 5 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego 

na lata 2021 – 2024 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXI/52/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 wprowadza się 

następujące zmiany: § 1 i § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą 

kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”. 

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 

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. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok uaktualniono 

wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian. 

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024” 

wprowadzono: 

§ 1. zmiany w roku 2021 w dochodach i wydatkach wynikające z podjętych uchwał Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 marca 2021 r., 31 marca 2021 i 22 kwietnia 2021 r. oraz Rady Powiatu 

Grudziądzkiego podjętej w dniu 5 maja 2021 r. 

§ 2. zwiększono deficyt do kwoty 10.043.034,92 zł  

 

Załącznik nr 2 do uchwały określający „Wykaz przedsięwzięć do WPF”: 

W związku z dodaniem nowego zadania „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców 

powiatu grudziądzkiego”, uaktualnieniem zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zmianami planu wydatków 

na rok 2021 w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec - Stare Błonowo” oraz 

dodaniem odsetek z tyt. lokaty od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do zadania „Przebudowa 

z rozbudową drogi powiatowej nr 1395 C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie – Ruda” dokonano zmian w limitach 

przedsięwzięć w latach 2021 – 2024.  

 

1/ „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” 

przedsięwzięcie na lata 2021 – 2022. 

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz. 

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 328.988,75 zł, tj. w 2021 r. 222.711,15 zł i w 2022 r. 106.277,60 zł. 

 

2/ „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przedsięwzięcie na lata 2018 – 2022, którego celem jest stworzenie nowych 

usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich poprzez rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie 

„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” systemów 

informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Rozbudowa systemu przyczyni się 

do zintegrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowić on będzie 

platformę wymiany i udostępniania danych przestrzennych w oparciu o mapę zasadniczą oraz Bazę Danych 

Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500). 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów Projektu. 

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022 r. 



Łączne nakłady finansowe realizacji projektu - 2.827.086,00 zł., w tym: 

§ 3. wydatki bieżące - 6.021,00 zł (tj. w 2019 r. – 360,00 zł, w 2020 r. - 272,00 zł, i w 2021  r. – 5.389,00 zł); 

§ 4. wydatki majątkowe - 2.821.065,00 zł (tj. w 2018 r. – 9.812,00, w 2019 r. - 1.039.040,00 zł, w 2020 r. – 

964.583,00 zł, i w 2021 r. – 779.127,00 zł, w 2022 – 28.503,00).  

 

3/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo”, której celem jest poprawa stanu 

technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

Powiat Grudziądzki w dniu 14 sierpnia 2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg 

Samorządowych.  

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz. 

Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.  

Po przeprowadzonym przetargu zmniejszyły się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 r. o 924.000,00 

zł.  

Łączne nakłady finansowe: 3.961.644,00 zł w tym:  w 2020 r. – 88.314,00 zł, w 2021 r. – 1.529.719,00zł i w 2022 r. 

– 2.343.611,00 zł.  

 

4/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”, której 

celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

Powiat na realizację zadania przeznaczy otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości 3.283.420,00 zł, które zostało powiększone o otrzymane odsetki z lokaty w wysokości 

3.878,11 zł. 

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz. 

Okres realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.  

Łączne nakłady finansowe: 3.531.121,11: w 2019 r. – 203.848,00 zł, w 2020 r. – 39.975,00 zł oraz w 2021 r. – 

3.287.298,11 zł. 

 

 Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1. (tj. planowane dochody 

bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2022 – 2024. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 


