
UCHWAŁA Nr 86/70/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 24 sierpnia 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, z 2021 r. poz. 1038), 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, 2479, 3352 i 3614) 

 

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 35.817.025,34 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.121.135,34 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 2.695.890,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 45.860.060,26 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 32.429.876,15 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.430.184,11 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: 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 

2021 r. o  zmniejszeniu dotacji celowej w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych 

określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 r., poz. 1217) 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 20.300,00 zł. 

WYDATKI 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 800,00 zł, § 4400 Opłaty za administrowanie 

i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 900,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki 

o kwotę 900,00 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 9.492,00 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.723,00 zł, § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób fizycznych o kwotę 1.900,00 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 

900,00 zł. Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18.615,00 zł w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do zrealizowania zadań związanych z gospodarką 

nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności za sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia 

opłaty i aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenia operatów 

szacunkowych w celu ustalenia czynszu dzierżawnego dla jezior będących własnością Skarbu Państwa 

w związku z zamiarem ich wydzierżawienia, operatu szacunkowego niezbędnego w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie Postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który wyznaczył Starostę 

Grudziądzkiego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Miasta 

Grudziądz (dz. 1/8 obr. 116). 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

Dokonano przesunięcia kwoty 3.000,00 zł z § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 

cywilnej do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu 

służbowego oraz materiałów biurowych. 

 

 



DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75019 Rady powiatów 

Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.400,00 zł w związku z tym, iż wydatki związane 

z Konwentem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane były w tym rozdziale, 

a faktycznie poniesiono je z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe. 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł, o którą zwiększono planowane 

wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność.  

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.400,00 zł, tj. środki przesunięte z rozdziału 75019. 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 

Zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów 

zlecenie na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej. Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

o kwotę 1.806,06 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.993,94 zł. 

Rozdział 75095 Pozostała działalność 

Zwiększono § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie usług 

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

szpitala lub usługodawcy mającego prosektorium. 

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

Zmniejszono § 4810 Rezerwy o kwotę 10.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli dla Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie. 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania na remont dachu budynku szkoły 

środki w wysokości 13.284,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji do zadań: 

1. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”, tj. 

- wymiana posadzki - 1.968,00 zł; 

- instalacji elektrycznej - 8.610,00 zł. 

2. Remont pokrycia dachowego na budynku szkolnym przy ulicy Odrodzenia Polski 3 – 

2.706,00 zł; 

Z rezerwy przeznaczono kwotę 11.700,00 zł na zakup mebli do sal lekcyjnych i gablot na hol szkoły 

w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

Rozdział 80115 Technika  

Zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 13.284,00 zł (oszczędności po przeprowadzeniu 

postępowania na remont dachu budynku szkoły), zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 



4.137,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.136,00 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji. 

Rozdział 80116 Szkoły policealne 

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 801,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli 

oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 995,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji. 

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.206,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli 

oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.979,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji. 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.556,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli 

oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.174,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji. 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny  

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeniesieniem  programu „Dobry Start” 

zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 19.500,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników o kwotę 425,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 77,00 zł, § 4120 Składki 

na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 11,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

o kwotę 280,00 zł oraz § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 7,00 zł. 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.050,00 zł (POW nr 1 o kwotę 550,00 zł, 

POW nr 2 o kwotę 850,00 zł, POW nr 3 o kwotę 4.650,00 zł), § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 

2.000,00 zł (POW nr 1 o kwotę 500,00 zł, POW nr 2 o kwotę 500,00 zł, POW nr 3 o kwotę 1.000,00 zł), § 4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.100,00 zł (POW nr 1 o kwotę 550,00 zł, POW 

nr 2 o kwotę 550,00 zł), § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 450,00 zł (POW nr 1 o kwotę 150,00 zł, 

POW nr 2 o kwotę 150,00 zł, POW nr 3 o kwotę 150,00 zł), § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 100,00 zł 

(POW nr 1 zwiększenie o kwotę 450,00 zł, POW nr 2 zwiększenie o kwotę 450,00 zł, POW nr 3 zmniejszenie 

o kwotę 1.000,00 zł), § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

o kwotę 2.100,00 zł (POW nr 1 o kwotę 700,00 zł, POW nr 2 o kwotę 700,00 zł, POW nr 3 o kwotę 700,00 zł), 

zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 4.000,00 zł (POW nr 1 o kwotę 2.000,00 zł, POW nr 2 o kwotę 

2.000,00 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków do końca roku, § 4280 Zakup usług zdrowotnych 

o kwotę 300,00 zł (POW nr 2) na badania lekarskie dla 3 pracowników oraz § 4300 Zakup usług pozostałych 

o kwotę 7.500,00 zł (POW nr 3) z przeznaczeniem na zakup usług, tj. opłaty za pobyt w bursach 

wychowanków, zakup biletów miesięcznych, obsługa informatyczna i BHP jednostki. 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 


