
UCHWAŁA Nr XXX/238/2022 

Rady Powiatu w Radziejowie 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 528 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 XXVII/217/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2022r., zmienionej 

Uchwałą Nr XXVIII/229/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022 r., 

zmienionej Uchwałą Nr 255/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 lutego 2022 r., 

zmienionej Uchwałą Nr XXIX/236/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 

r., zmienionej Uchwałą Nr 264/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 

r., wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dochody budżetu w wysokości: 81 605 425,38 z tego: 

  1) bieżące w wysokości: 66 479 152,52 zł, 

  2) majątkowe w wysokości: 15 126 272,86 zł, 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 

1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583. 
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 z 2021 r. poz.1535, poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202. 



 zgodnie z załącznikiem Nr 1”;  

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wydatki budżetu w wysokości: 92 826 377,26 z tego: 

1) bieżące w wysokości: 67 433 468,44 zł 

2) majątkowe w wysokości: 25 392 908,82 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.” 

 2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem 

Nr 5.”. 

 3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 11.220.951,88 zł, który pokryty zostanie w całości 

przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – 6.558.290,61 zł, przychodami jednostek 

samorządu terytorialnego z wynikających 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 1.217.764,70 zł , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w kwocie 2.414.130,29 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.030.766,28 zł. 

 2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.520.951,88 zł oraz łączną kwotę 

rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.” 

 4) § 5 otrzymuje brzmienie: 

1. Dochody i 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 2022 roku, zgodnie 

z załącznikiem nr 6”.  

5) § 8.2 otrzymuje brzmienie: 

„Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu: 

2.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 7.”  

6) § 12 otrzymuje brzmienie: 

a) dodaje się § 12a w brzmieniu „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z 

Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 

8”. 

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 12 do uchwały, o której mowa 

w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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:  689.255,89 zł 

1. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85333 

§ 2690 o 32.036,03 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej Nr DF-I.6020.41.3.2022.JC z dnia 10 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na 

dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w 

przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie realizujących zadania określone ustawą.  

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca  2022r. Nr 

WFB.I.3120.3.22.2022 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w 

Radziejowie o dotację celową w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o 157.750,00 zł z 

przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia PN. „Wzmocnienie formacji o 

dodatkowe etaty funkcjonariuszy”. Podział środków pomiędzy jednostkami został 

dokonany w ramach limitów paragrafów wydatkowych określonych przez Komendę 

Główną Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Na podstawie umowy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy z 

FDS zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w 

rozdziale 60014 § 6350 o 298.044,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących 

zadań:  

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osięciny” w kwocie 198.177,00 

zł.,  

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kolonia Jarantowice” w kwocie 

99.867,00 zł. 

4. Na podstawie porozumienia Nr 156/FP/2022 z dnia 22 marca 2022 r. pomiędzy Skarbem 

Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zwiększa 



się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 852 rozdział 

85231 § 0970 o 41.860,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania 

wraz  z wyżywieniem obywateli Ukrainy , którzy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy 

posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań 

wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej 

„cudzoziemcami”.  

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2022r. Nr 

WFB.I.3120.3.23.2022 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w 

Radziejowie o dotację celową w dziale: 

- 801 rozdział 80120 § 2130 o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w 

ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025” rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. 

- w dziale 852 rozdział 85203 § 2130 o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy 

społecznej, w związku z działaniem 1.4 wynikającym z Programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”, tj. na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem 

sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

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

- 020 § 2460 o 1.565,86 zł na podstawie wskaźnika waloryzacji z tytułu środków na 

wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych na leśne i 

prowadzenie upraw leśnych, 

 - 70005 § 0760 o 6.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 

 - 71012 § 0920 o 10.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych, 

- 75020 § 0920 o 30.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych, 



- 75618 § 0570 o 20.000,00 zł z tytułu kar z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia 

i nabycia pojazdów. 

II. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę:  964.672,84 zł 

1. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym  w Radziejowie w rozdziale 75801 

§ 2940 w kwocie 28.107,00 zł na podstawie decyzji z dnia 8 kwietnia 2022  Nr 

ST4.4759.102.2022.3.HLWX tworzy się § 2940 w celu dokonania zwrotu nienależnie 

uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok w wysokości 

28.107,00 zł. 

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca  2022r. Nr 

WFB.I.3120.3.22.2022 zwiększa się plan wydatków w Komendzie  Powiatowej PSP w 

Radziejowie w dziale 754 rozdział 75411 § 4050 o 129.375,00 zł,  § 4060 o 3.000,00 

zł, § 4080 o 6.000,00 zł § 4180 o 19.375,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięcia PN. „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”. 

Podział środków pomiędzy jednostkami został dokonany w ramach limitów 

paragrafów wydatkowych określonych przez Komendę Główną Państwowej Straży 

Pożarnej. 

3. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie w rozdziale 

85333 § 4010 o 32.036,03 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej Nr DF-I.6020.41.3.2022.JC z dnia 10 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na 

dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w 

przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie realizujących zadania określone ustawą.  

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2022r. Nr 

WFB.I.3120.3.23.2022 zwiększa się plan wydatków w: 

- Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w dziale 801 rozdział 80120 § 4240 

o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 



„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” rez. cel. cz. 

83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. oraz 3.000,00 zł tytułem wkładu własnego. 

- w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 852 rozdział 85203 § 4300 

o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 

19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 1.4 wynikającym z 

Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, tj. na dofinansowanie 

zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży. 

5. Na podstawie umowy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy z 

FDS zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowym w Radziejowie w 

rozdziale 60014 § 6050 o 298.044,00 

6.  zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:  

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osięciny” w kwocie 198.177,00 

zł.,  

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kolonia Jarantowice” w kwocie 

99.867,00 zł. 

7. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 020 

rozdział 02002 § 2830 o 309,95 zł na skutek waloryzacji stawek za nadzór nad lasami. 

8. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 020 § 

3030 o 1.565,86 zł na podstawie wskaźnika waloryzacji z tytułu środków na wypłatę 

ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych na leśne i prowadzenie 

upraw leśnych. 

9. Zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 

60014 § 4270 o 300.000,00 zł na remonty po zimie i w rozdziale 75020 § 4300 o 

10.000,00 zł na media na skutek podwyżek.  

10. Na podstawie porozumienia Nr 156/FP/2022 z dnia 22 marca 2022 r. pomiędzy 

Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim 



zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 852 

rozdział 85231 § 4300 o 41.860,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

zakwaterowania wraz  z wyżywieniem obywateli Ukrainy , którzy przybyli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z 

działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz 

obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z 

powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwanymi dalej „cudzoziemcami”.  

III. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę:  60.143,03 zł 

1. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie 

28.107,00 zł w rozdziale 80115 § 4790. 

2. Zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie w rozdziale 

85333 § 4010 o 32.036,03 zł ze środków własnych Powiatu zabezpieczonych przy 

projekcie budżetu. Zarząd projektując budżet na 2022 rok zabezpieczył wydatki 

płacowe pracowników PUP w 100%, natomiast po dochodach wprowadził kwotę na 

podstawie przewidywanego dofinansowania na 2022 rok w § 2690 po dochodach, z 

powodu braku zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

IV. W Starostwie Powiatowym w Radziejowie dokonuje się przesunięcia środków 

poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących a zwiększenie majątkowych 

na realizację projektu PN „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” 

współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

w rozdziale 85395: 

V. DOCHODY 

ZMNIEJSZENIE § 2057  o 32.868,35 zł., § 2059  o 1.720,05 zł., 



 ZWIĘKSZENIE § 6257  o 32.868,35 zł., § 6259  o 1.720,05 zł. 

VI.  WYDATKI 

ZMNIESZENIE § 3037  o 6.364,01 zł., § 3039  o 333,04 zł., § 4247o 26.504,34 zł., § 4249  o 

1.387,01 zł., 

ZWIĘKSZENIE § 6057  o 32.868,35 zł., § 6059  o 1.720,05 zł. 

Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków 

między działami, rozdziałami i paragrafami.  


