
UCHWAŁA Nr XXVIII/100/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 8 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, 

264 ust. 3 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, 3614) 

 

Rada 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 36.028.700,19 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.463.596,19 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 2.565.104,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 46.071.735,11 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 32.641.551,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.430.184,11 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności w wysokości 2.231.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”; 

4) w Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany 

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

6) w Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej 

uchwały; 



7) w Załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 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 oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego. 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

DOCHODY 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

W związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków 

oraz za udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zwiększono § 0690 

Wpływy z różnych opłat o kwotę 324.000,00 zł. Zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.000,00 zł, 

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 1.000,00 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 

1.000,00 zł oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł. 

 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Zmniejszono § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o kwotę 130.786,00 zł. 

W związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zachodzi konieczność zwiększenia wkładu 

własnego o kwotę 130.786,00 zł, ponieważ w najbliższym czasie upływa termin płatności za „Digitalizację 

dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDO500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań 

harmonizujących zbiory danych powiatu grudziądzkiego”. Z informacji uzyskanych z Urzędu 

Marszałkowskiego wynika, iż Lider projektu w miesiącu kwietniu złożył zmiany do wniosku 

o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca jest w trakcie przygotowania uwag do wprowadzonych zmian. 

Po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie nastąpi jego aktualizacja. Po zatwierdzeniu przez Instytucję 

Zarządzającą aktualizacji, Lider projektu przystąpi do procedury obiegu aneksów po stronie województwa, 

a następnie przekaże Partnerom do podpisania. W przypadku zwiększonych płatności wkładu własnego 

po stronie Powiatu na podstawie wniosku nastąpi refundacja poniesionych wydatków.  

 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Utworzono § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 4.887,00 zł w związku 

z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony pojazd.  

 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych utworzono § 2180 Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 



z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 2.160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji 

kwarantanny zbiorowej w miesiącach styczniu i lutym 2021 r. 

 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział  85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

W związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej w wysokości 6.000,00 zł utworzono § 0960 Wpływy 

z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolonii 

dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie. 

 

Rozdział 85595 Pozostała działalność 

W związku z realizacją projektu Dobry Start - wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców 

powiatu grudziądzkiego zwiększono § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 

9.413,85 zł. 

WYDATKI 

 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Utworzono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie 

wycen czynszu dzierżawnego za trzy jeziora stanowiące własność Skarbu Państwa – środki przesunięto 

z § 4300 Zakup usług pozostałych jednocześnie zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 

15.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości, które mają być 

oddane w trwały zarząd (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych), w rezultacie § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 5.000,00 zł oraz § 4610 

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 100,00 zł. 

 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

W związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków 

oraz za udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zwiększono § 4300 

Zakup usług pozostałych o kwotę 189.214,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych 

z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zmniejszono § 6067 Wydatki 

na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.786,00 zł oraz zwiększono § 6069 Wydatki 

na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na uregulowanie należności faktury 

za „Digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDO500 i GESUT oraz przeprowadzenie 

działań harmonizujących zbiory danych powiatu grudziądzkiego” na kwotę 130.786,00 zł. 



DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Utworzono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1.157,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu. 

 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

W związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej zwiększono § 4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia o kwotę 3.387,00 zł oraz § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00 zł 

z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego. 

 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono § 4300 Zakup 

usług pozostałych o kwotę 2.160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny 

zbiorowej w miesiącach styczniu i lutym 2021 r. 

 

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 

jednostek samorządu terytorialnego 

Zmniejszono § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 16.257,00 zł.  

 

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolonii 

dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie. 

 

Rozdział 85595 Pozostała działalność 

W związku z realizacją projektu Dobry Start - wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców 

powiatu grudziądzkiego zwiększono § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.413,85 zł 

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów biurowych. 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa 

ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach ogłoszenia o naborze 



nr 2/2021/RFRD/BPDP (nabór uzupełniający) utworzono zadania inwestycyjne na wykonanie dokumentacji 

projektowych: 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik polegająca 

na budowie przejścia dla pieszych w km 19+090” na kwotę 3.850,00 zł; 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska 

polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 1+974” na kwotę 3.850,00 zł; 

− „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365C Gardeja – 

granica województwa – Łasin oraz 1372C Szynwałd – Łasin w miejscowości Łasin” na kwotę 3.850,00 zł; 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 1401C Okonin-Dębieniec w miejscowości Plemięta polegająca 

na budowie przejścia dla pieszych w km 3+117” na kwotę 3.850,00 zł. 

Środki w łącznej kwocie 15.400,00 zł przesuwa się z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1357C Mokre Kłódka wraz z dokumentacją”. 

 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Zmniejszono środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 130.786,00 zł oraz zwiększono wkład 

własny w zadaniu pn. „Zakup sprzętu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, planowane łączne 

wydatki na 2021 r. nie uległy zmianie. 

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

W projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejszono środki z budżetu UE a zwiększono środki 

z budżetu krajowego o kwotę 130.786,00 zł. Łączna kwota projektu nie uległa zmianie. 

W projekcie pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie” zwiększono wkład własny w 2022 

roku o kwotę 284.407,00 zł. Łączna planowana kwota inwestycji w 2022 roku wyniesie 1.785.968,00 zł. 

 W projekcie pn. „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu 

grudziądzkiego” dokonano przesunięcia kwoty 9.413,85 zł z roku 2022 na rok 2021. Łączna kwota projektu nie 

uległa zmianie. 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


