
UCHWAŁA Nr 77/47/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 25 maja 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, 1542 i 2479) 

 

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 35.144.693,34 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.781.843,34 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 1.362.850,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 45.187.728,26 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 33.187.404,15 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.000.324,11 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 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 



 

Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 

10 maja 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 17.400,00 zł 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do 

zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, 

koszty materiałowe: druki, pieczątki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały 

biurowe, środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

oraz § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na 

refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą 

w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych 

wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur 

wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich. 

WYDATKI 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Zmniejszono § 4040  Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.184,00 zł zwiększono natomiast § 4020 

Wynagrodzenia członków KSC o kwotę 440,00 zł oraz § 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 744,00 zł. Zmiany 

związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.223,00 zł zmniejszono natomiast  § 4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.223,00 zł i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 

3.000,00 zł. Kwotę 3.000,00 zł przesunięto do rozdziału 75095. 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą środki na przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej przez Powiatową Komisję Lekarską nr 2 dokonano następujących zmian: zwiększono 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.275,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 

5.063,10 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.950,00 zł z, zmniejszono natomiast § 4110 Składki na 



ubezpieczenia społeczne o kwotę 853,88 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 

o kwotę 121,46 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 212,76 zł. 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność 

Zwiększono § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie usług 

przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych z miejsca zdarzenia do najbliższego 

szpitala lub usługodawcy mającego prosektorium. 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 

Zwiększono § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na konkurs plastyczny „Moja 

rodzina zastępcza – mój dom”, § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


