
UCHWAŁA Nr 247/2021 

Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.2), 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., zmienionej Uchwałą 

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

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773. 
 



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., zmienionej Uchwałą Nr 

XXV/204/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r., zmienionej Uchwałą 

Nr 229/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r., zmienionej Uchwałą 

Nr 232/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 października 2021 r., zmienionej 

Uchwałą Nr 238/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 09 listopada 2021 r., zmienionej 

Uchwałą Nr 240/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 listopada 2021 r., zmienionej 

Uchwałą Nr XXVI/215/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r., 

zmienionej Uchwałą Nr 246/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2021 r.,  

wprowadza się następujące zmiany: 

 1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dochody budżetu w wysokości: 72 439 893,22 z tego: 

  1) bieżące w wysokości: 66 808 986,98 zł, 

  2) majątkowe w wysokości: 5 630 906,24 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1”; 

 2) § 2.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wydatki budżetu w wysokości: 78 979 879,40 z tego: 

1) bieżące w wysokości: 65 006 594,38 zł 

2) majątkowe w wysokości: 13 973 285,02 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”  

 

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 i 4 do uchwały, o której mowa w § 1, określone 

załącznikiem nr 1, 2 i 3 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:  1.653,00 zł 

 

1.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada  2021r. Nr 

WFB.I.3120.3.91.2021 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w 

Radziejowie o dotację celową w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 o 1.653,00 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. 

Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na 

domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych 

przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%. Kwota 

zwiększenia na poszczególne powiaty zgodnie z załącznikiem nr 1 została wyliczona 

jako 17 % należnej dotacji przyznanej powiatom za miesiąc październik 2021 r.  

II. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę:  1.653,00 zł 

 

 

1.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada  2021r. Nr 

WFB.I.3120.3.91.2021 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w 

Radziejowie o dotację celową w dziale 852 rozdział 85202 § 4210 o 1.653,00 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. 

Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na 

domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych 

przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%. Kwota 

zwiększenia na poszczególne powiaty zgodnie z załącznikiem nr 1 została wyliczona 

jako 17 % należnej dotacji przyznanej powiatom za miesiąc październik 2021 r.  



III. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych 

wydatków między rozdziałami i paragrafami.  


