
UCHWAŁA Nr XXV/204/2021 

Rady Powiatu w Radziejowie 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

 

w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego 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 późn. zm. 1), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 art. 236 i art. 237 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2), 

oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.3), 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 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535. 
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478 

i poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255. 



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., 

zmienionej Uchwałą Nr 213/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 r., 

zmienionej Uchwałą Nr 222/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2021 

r., zmienionej Uchwałą Nr 224/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 08 września 

2021 r., wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„Dochody budżetu w wysokości: 71 268 138,24 z tego: 

  1) bieżące w wysokości: 66 109 171,79 zł, 

  2) majątkowe w wysokości: 5 158 966,45 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1”;  

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wydatki budżetu w wysokości: 79 019 220,27 z tego: 

1) bieżące w wysokości: 64 898 530,43 zł 

2) majątkowe w wysokości: 14 120 689,84 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.” 

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

z załącznikiem Nr 5.” 

 

 3) § 3 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 7.751.082,03 zł, który pokryty zostanie w całości 

przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach w kwocie 5.115.515,36 zł, przychodami jst wynikającymi z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.015.386,43 zł, 

oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.620.180,24 zł. 



 2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę 

rozchodów budżetu w wysokości 2.826.071,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.” 

 

 4) § 5 otrzymuje brzmienie: 
1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.” 

 2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, 

zgodnie z załącznikiem nr 6”. 

  

5) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, 

zgodnie z załącznikiem Nr 7.” 

 

6) § 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 

1) przychody – 3.437.309,00 zł, 

2) wydatki – 3.437.309,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”  

 

7) § 12 otrzymuje brzmienie: 
„Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

Powiatu Radziejowskiego na 2021 – zgodnie z załącznikiem Nr 9”. 

  

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11  i 12 do uchwały, o której 

mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 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 

 

 

DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę:  190.336,37 zł 
 

 

1. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale: 

- 70005 § 0470 o 571,94 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, 

- 70005 § 0630 o 1.350,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu, 

- 70005 § 0750 o 15.486,61 zł z tytułu najmu,  

- 70005 §  0760 o 1.497,82 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 

- 70005 § 2360 o 13.000,00 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa, 

- 75020 § 0970 o 20.575,10 zł z tytułu parkowanie i holowanie pojazdów, 

- 75618 § 0570 o 43.133,39 zł z tytułu kar za parkowanie i holowanie pojazdów, 

- 75622 § 0020 o 15.000,00 zł z tytułu udziału w podatku CIT,  

2. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 

75411 § 2440 o środki w kwocie 5.000,00 zł na podstawie umowy dotacji zawartej 

pomiędzy Skarbem Państwa Kujawsko – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim 

Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Powiatem Radziejowskim z dnia 31 

sierpnia 2021 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Radziejowie z przeznaczeniem na zakup „Zakup poduszki 

wysokociśnieniowej VETTER V20 12 bar”. 

3. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o środki w dziale 

754 rozdział 75421 § 2180 o 1.017,94 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań 

związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-

CoV-2, zwanej „COVID-19” – dokonano na podstawie rozliczeń kwarantanny 

zbiorowej za maj 2021 roku. 

4. Zwiększa się o 43.180,00 zł  plan dotacji dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na 

finansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 



rozdziale 85395 § 2330 z przeznaczeniem na wymianę ciśnieniowych ekspresów do 

kawy, modernizację infrastruktury sieciowej Zakładu w tym Wi Fi, zakup mebli 

kelnerskich ze środków PFRON. 

5. Zwiększa się plan dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie Kujawskim 

o 2.218,48 zł § 0950 rozdział 60014 z tytułu odszkodowania od TUW WARTA za 

uszkodzoną nawierzchnię drogi w miejscowości Dębołeka. 

6. Zwiększa  się plan dochodów w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 

85403 § 0830 o 13.888,89 zł z tytułu dochodów za zakwaterowanie w internacie w 

okresie wakacji zakwaterowanie uczestników warsztatów muzycznych. 

7. Zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o 

2.652,20 zł § 0950 rozdział 85202 z tytułu odszkodowania od TUW WARTA za 

uszkodzone mienie – w tym 1.232,20 zł płuczko – obieraczka do ziemniaków i 

warzyw oraz 1.420,00 zł krajalnicy w wyniku przepięcia elektrycznego. 

8. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na podstawie 

umowy darowizny nr 170/2021 z dnia 16.09.2021 r., zawartej pomiędzy Fundacją 

Energia z siedzibą w Gdańsku a Powiatem Radziejowskim z przeznaczeniem na 

pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w 

dziale 852 rozdział 85202 § 0960 o 11.764,00 zł. 

 

 

DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę:  19.000,00 zł 
 

 

9. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale: 

- 75020 § 0920 o 19.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych, 

 

 

WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę:  89.055,93 zł 
 

 



10. Zwiększa się plan wydatków w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie w 

rozdziale 75411 § 4210 o środki w kwocie 5.000,00 zł na podstawie umowy dotacji 

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Kujawsko – Pomorskim Komendantem 

Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Powiatem Radziejowskim z 

dnia 31 sierpnia 2021 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Radziejowie z przeznaczeniem na zakup „Zakup poduszki 

wysokociśnieniowej VETTER V20 12 bar”. Zwiększa się również środki o 4.305,00 zł 

na zakup klimatyzatora. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między 

paragrafami. 

11. Zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie 

Kujawskim o 2.218,48 zł § 4270 rozdział 60014 z tytułu odszkodowania od TUW 

WARTA za uszkodzoną nawierzchnię drogi w miejscowości Dębołeka na naprawę 

uszkodzonego mienia. 

12. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie rozdział 

75405 § 4210 o 29,42 zł na zakup sprzętu dla KPP Radziejów. 

13. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o środki w 

dziale 754 rozdział 75421 § 4210 o 567,94 zł § 4300 o 450,00 zł z przeznaczeniem 

na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – dokonano na podstawie 

rozliczeń kwarantanny zbiorowej za maj 2021 roku. 

14. Zwiększa się o 43.180,00 zł  plan dotacji w Starostwie Powiatowym w Radziejowie 

na finansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 

rozdziale 85395 § 2510 z przeznaczeniem na wymianę ciśnieniowych ekspresów do 

kawy, modernizację infrastruktury sieciowej Zakładu w tym Wi Fi, zakup mebli 

kelnerskich ze środków PFRON, oraz o 5.000,00 tytułem 10% wkładu własnego 

Starostwa. 

15. Zwiększa  się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 

80120 § 4270 o 13.888,89 zł z przeznaczeniem na remont systemu odprowadzania 

wody deszczowej budynku LO (środki pochodzą z tytułu otrzymanych dochodów za 

zakwaterowanie w internacie w okresie wakacji). 



16. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o 

2.652,20 zł § 4210 rozdział 85202 z tytułu odszkodowania od TUW WARTA za 

uszkodzone mienie – w tym 1.232,20 zł na zakup płuczko – obieraczki do 

ziemniaków i warzyw oraz 1.420,00 zł krajalnicy. 

17. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 

na podstawie umowy darowizny nr 170/2021 z dnia 16.09.2021 r., zawartej 

pomiędzy Fundacją Energia z siedzibą w Gdańsku a Powiatem Radziejowskim z 

przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w 

Piotrkowie Kujawskim w dziale 852 rozdział 85202 § 4210 o 11.764,00 zł. 

  

WYDATKI- zmniejsza ogółem o kwotę:  40.000,00 zł 
 

 

18. Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale: 

- 75702 § 8110 o 20.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytu, 

- 85395 § 8010 o 20.000,00 zł z tytułu odsetek od wierzytelności. 

 

 

II. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia środków w 

rozdziale 85595 między paragrafami w ramach projektu PN. „Rodzina w Centrum 

3” zgodnie z umową. 

 

 

III. W Starostwie Powiatowym w Radziejowie po stronie dochodów dokonuje się 

zmiany nazwy: 

- rozdziału 60014 na 60018 kwoty 549.235,00 zł, 

- w rozdziale 75421 z § 0970 na § 2180 w kwocie 25.567,89 zł,  

- w rozdziale 75816 z § 6290 na § 6100 kwoty 1.000.000,00 zł, 

- w rozdziale 85195 z § 0970 na § 2180 kwoty 5.000,00 zł. 

 

 



IV. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie po stronie wydatków dokonuje się 

przeniesienia inwestycji realizowanych na podstawie środków otrzymanych z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także wkładu własnego do realizowanych 

inwestycji w ramach otrzymanego wsparcia z rozdziału  60014 do rozdziału 60018 

w łącznej kwocie  1.441.624,29 zł, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

 

V. W Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się zmiany nazwy zadania 

inwestycyjnego z "Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika nr 

2803 C Krzywosądz - Sęczkowo" na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C 

Krzywosądz - Sęczkowo". 

 

 

VI. Zwiększa się plan przychodów Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie o 

11.074,00 zł § 0950 rozdział 85395 oraz po stronie kosztów § 4210 i 4300 z tytułu 

odszkodowania od TUW WARTA za uszkodzone mienie – zniszczenie pokrycia 

dachowego zakładu oraz uszkodzonego mienia – instalacji elektrycznej na skutek 

anomalii pogodowych. 

 Zwiększa się o plan przychodów w rozdziale 85395 § 2510  i kosztów § 4210 i § 

4300 o 43.180,00 zł  Zakładu Aktywności  Zawodowej w Radziejowie w rozdziale 

85395 § 2510 z tytułu otrzymanych środków z przeznaczeniem na wymianę 

ciśnieniowych ekspresów do kawy, modernizację infrastruktury sieciowej Zakładu 

w tym Wi Fi, zakup mebli kelnerskich ze środków PFRON i o 5.000,00 zł ze 

środków własnych Powiatu jako 10% wkład własny. 

 

 

VII. W szkołach dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami i rozdziałami 

w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu „Aktywna 

tablica” w tym: 

- w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie zabezpiecza się środki w rozdziale: 

80102 § 4249 kwotę 8.750,00 zł, 

80120 § 4249 kwotę 3.500,00 zł, 



- w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie zabezpiecza się środki w 

rozdziale: 

80115 § 4249 kwotę 3.500,00 zł, 

80117 § 4249 kwotę 3.500,00 zł, 

- w Zespole Szkół RCKU w Przemystce zabezpiecza się środki w rozdziale: 

80115 § 4249 kwotę 3.500,00 zł, 

80120 § 4249 kwotę 3.500,00 zł. 

 

 

VIII. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych 

wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.  

 


