
Grudziądz, dnia 25.05.2022 r. 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927,1981,2270) 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 

podaje do publicznej wiadomości 

1. Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok: 

 Plan Wykonanie 

Dochody 37.033.619,19 zł 39.128.957,19 zł 

Wydatki 47.076.654,11 zł 36.006.476,88 zł 

Deficyt/Nadwyżka 

budżetu 
- 10.043.034,92 zł 3.122.480,31 zł 

2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2: 

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

906.939,12 zł. 

3. Kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4: 

Powiat Grudziądzki na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji 

udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 

Dotacje otrzymane –   1.141.643,20 zł. 

Dotacje udzielone – 2.114.093,26 zł. 

5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje 

i poręczenia dotyczą: 

W 2021 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji. 

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 

spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 

kwot i przyczyn umorzenia: 

W roku 2021 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg w postaci umorzenia, 

odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających 

Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego.  

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej: 

W 2021 roku została udzielona pomoc publiczna dla „Transportu Osobowego – Jarosław Kruca” w 

ramach pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy brutto jak i wartość nominalna wynosi 37.977,71 zł. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 


