
UCHWAŁA Nr 213/2021 

Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.1), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 

oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/156/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 

2021, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/156/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 

2021r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/173/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 

stycznia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 184/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 25 lutego 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 188/2021 Zarządu Powiatu 

w Radziejowie z dnia 22 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/182/2021 Rady 

Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 194/2021 

Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 kwietnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 

XXI/188/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmienionej 

Uchwałą Nr 196/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021 r., 

zmienionej Uchwałą Nr 197/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 maja 

2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/190/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

26 maja 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 200/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 26 maja 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 204/2021 Zarządu Powiatu 

w Radziejowie z dnia 17 czerwca 2021 r.,  zmienionej Uchwałą Nr XXIII/199/2021 

Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 

209/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

 1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 



„Dochody budżetu w wysokości: 70 739 986,87 z tego: 

  1) bieżące w wysokości: 65 642 518,24 zł, 

  2) majątkowe w wysokości: 5 097 468,63 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1”; 

 

 2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wydatki budżetu w wysokości: 78 613 349,34 z tego: 

1) bieżące w wysokości: 64 491 940,87 zł 

2) majątkowe w wysokości: 14 121 408,47 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”  

2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie 

z załącznikiem Nr 4.” 

 

3) § 5.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

4) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 4 i 5 do uchwały, o której mowa w § 

1, określone załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  



UZASADNIENIE 

 

 

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę:  46.708,21 zł 

 

 

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca  2021r. 

Nr WFB.I.3120.3.41.2021 zwiększa się plan dochodów w Starostwie 

Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 853 rozdział 85321 

§ 2110 o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację 

karty parkingowej.   

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca  

2021r. Nr WFB.I.3120.3.47.2021 zwiększa się plan dochodów w Starostwie 

Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 852 rozdział 85203 

§ 2110 o 34.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 

pkt 5 i ust 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy 

społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu 

kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 33 

ustawy budżetowej na 2021 r.  

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca  

2021r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 zwiększa się plan dochodów w Starostwie 

Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 801 rozdział 80153 § 

2110 o 5.008,21 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 

kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z 

postanowieniami art.55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa 

cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. 

 

 

II. DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę:  9.900,00 zł 



 

 

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca  2021r. 

Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejsza się plan dochodów w Starostwie 

Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 855 rozdział 85504 

§ 2110 o 9.900,00 zł. Powyższe zmniejszenie dotacji celowych dokonano w 

związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych 

wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 

(Dz.U.2021.1217).  

 

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę:  46.708,21 zł 

 

 

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca  2021r. 

Nr WFB.I.3120.3.41.2021 zwiększa się plan wydatków w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o dotację celową w dziale 853 

rozdział 85321 § 4210 o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie 

zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.   

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca  

2021r. Nr WFB.I.3120.3.47.2021 zwiększa się plan wydatków w 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie o dotację celową w dziale 

852 rozdział 85203 o 34.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 

18 ust. 1 pkt 5 i ust 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy 

o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu 

kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 33 

ustawy budżetowej na 2021 r.  

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca  

2021r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 zwiększa się plan wydatków w Zespole 

Szkół i Placówek w Radziejowie o dotację celową w dziale 801 rozdział 80153 

§ 4240 o 5.008,21 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 

kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne 



niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z 

postanowieniami art.55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa 

cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. 

 

 

IV. WYDATKI - zmniejszenia ogółem o kwotę:  9.900,00 zł 

 

 

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca  2021r. 

Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o dotację celową w dziale 855 

rozdział 85504 o 9.900,00 zł. Powyższe zmniejszenie dotacji celowych 

dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie 

przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie 

budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217). 

  

V. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych 

wydatków między rozdziałami i paragrafami.  

 


