
UCHWAŁA NR VIII/51/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia  31 sierpnia 2021r. 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021r. 

 

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

U. z 2020r. poz. 920 z zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1), 2),6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 

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

uchwala się: 

§ 1. 

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XI/58/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

 

2. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości 

61 712 538,75 zł, z tego: 

1) dochody bieżące      51 772 937,64 zł, 

2) dochody majątkowe       9 939 601,11 zł 

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości 

62 722 176,75 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące      51 437 549,64 zł, 

2) wydatki majątkowe                 11 284 627,11 zł 

§ 2. 

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Szczegółowe zmiany w zadaniach inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady   

                                                                                                                         ( - )                                                                                                              

                                                                                                                      Robert Ciżmowski 

 



 

UZASADNIENIE 

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego 

na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1),  cel strategiczny: CS.1.3 

Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek 

deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.  

DOCHODY 

Dział 600 – Transport i łączność 

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) o kwotę 96 000,00 zł        

w związku z otrzymaniem dofinasowania mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa 

w ruchu dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. Jednocześnie dokonuje się korekty w związku z tym przenosi się 

kwotę 1 685 140,00 zł z § 6180 (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych         

i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast 

na prawach powiatu) do § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych). 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)     

w § 6280 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 83 000 zł         

w związku z podpisaniem umowy z dotacji nr WFOŚ/D/IV-10/3753/2021 na montaż instalacji 

fotowoltaicznej dla KPPSP w Nowym Dworze Gdańskim. 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Zwiększa się rezerwę oświatową w rozdziale 75801 ((część oświatowa subwencji ogólnej)          

w związku z pismem  ST5.4751.7.2021.4p z dnia 22 lipca 2021 r. o przyznaniu 27 995,00 zł         

z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w związku z podpisaniem 

umowy nr 7/2021 powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe 

wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. 

Wartość projektu, który będzie realizowany w okresie od 2021 – 2023 r. wynosi 1 619 805,73 zł, 

z czego w roku bieżącym przypada kwota wynosi 531 442,83 zł. 



 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Dokonuje się przeniesienia kwoty 11 000,00 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 90019 

(wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska) tj. z § 6220 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 

publicznych) do § 6630 (Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje       

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego). 

WYDATKI 

Dział 600 – Transport i łączność 

1. Wprowadza się nowe zadanie na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze 

powiatowej nr 2334G w msc. Piaskowiec – zadanie współfinasowane w ramach RFRD, 

na które otrzymaliśmy 96 000,00 zł i z przesunięć w ramach inwestycji na drogach 

powiatowych 40 500,00 zł to środki własne. 

2. Wprowadza się kolejne nowe zadanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2329G 

Broniewo – Wiśniówka, przebudowę drogi powiatowej nr 2316G Łaszka – Płonina, 

przebudowę drogi powiatowej nr 2334G w msc. Jeziernik na kwotę 27 500,00 zł, gdzie 

kwotę tą przenosi się z niewykorzystanych środków w innych zadaniach inwestycyjnych 

w zakresie budowy dróg powiatowych. 

3. Dokonuje się przeniesień w ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczając środki 

finansowe na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2341G      

w Stawcu z udziałem środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg łącznie przeniesiona kwota to 585 000,00 zł. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)     

w § 6050 (wydatki inwestycyjne) o kwotę 83 000 zł w związku z podpisaniem umowy z dotacji 

nr WFOŚ/D/IV-10/3753/2021 na montaż instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80102 (Szkoły Podstawowe Specjalne) zwiększa się 

wydatki w § 4210 (zakupy materiałów i wyposażenia) o kwotę 14 000,00 zł w związku     

z otrzymaniem dotacji na adaptację nowych pomieszczeń. 



2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80105 (Przedszkola Specjalne) zwiększa się wydatki     

w § 4210 (zakupy materiałów i wyposażenia) o kwotę 13 995,00 zł w związku                  

z otrzymaniem dotacji na adaptację nowych pomieszczeń. 

3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w związku                       

z podpisaniem umowy nr 7/2021 powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia 

grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających 

Edukację Włączającą (SCWEW)”. Wartość projektu, który będzie realizowany w okresie 

od 2021 – 2023 r. wynosi 1 619 805,73 zł, z czego w roku bieżącym kwota wynosi 

531 442,83 zł, a zwiększenie dotyczy wydatków bieżących w odpowiednich paragrafach 

o kwotę 403 025,80 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 128 417,03 zł                         

w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. To zadanie ujęte zostało w WPF na lata 2021 -

2023. 

 

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku 

bieżącym i kolejnych. 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady   

                                                                                                                       ( - )                                                                                                              

                                                                                                           Robert Ciżmowski 

 


