INFORMACJA
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz.1240).

Zarząd Powiatu Grudziądzkie go
podaje do publicznej wiadomości
1. Wykonanie

budżetu jednostki samorządu terytorialnego z^ 2010 rok:
Plan

Wykonanie

Dochody

23.7I0.906,00

23.556.729,98

Wydatki

25.530.862,00

23.47L369,70

Nadwyżka budzetu wyniosła 85.3 60,28

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

2:

Srodki pochodzące zbudżętu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środkiz pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)

-

2.016.676,96 zł,
3. Kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72

ust.l pkt

4:

Powiat Grudziądzktnadzięń3I.I2.20I0 r. nie posiadał zobowiązaiv,rymagalnych.

4. Kwoty dotacji otrrymanych

z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoĘ

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:
Dotacje otrzymane
Dotacje udzielone

5.

-

3.058.54],66

L355.482,28

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

i poręczenia dotyczą:
W 2010 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 raĘ w kwocie przevlyższającej łącznie 500 zł, wraz ze
wskazaniem wysokościumorzonych kwot i przy czyn umorzenia

:

a)

Uchwała Nt 72l20l20l0 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozłożenia na taty należności

pieniężnej nałożonejprzęz Kujawsko

w

Drogowego

-

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu

Bydgoszazy na dłużnikaF.H.U. Zakierski Marcin,

z

siedzlbą

w Nowej Wsi

w wysokości24.100,00 zł. Ww dłużnikprzekazał w 2010 r. na rachunek Powiatu kwotę
18.075,00 zł. Na dzien 3I.I2.20I0 r. pozostało do zapŁaty 6.025,00 zł. Zaległośów/w kwocie
zostałazapłaconaw dniu 4 stycznia})Il r.

b) UchwałaNr 73l22l20l0

z

dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawtę tozłożęnia na raty należności

pienięznej nałożonejprzęz Kujawsko
Drogowego w Bydgoszazy

na

-

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu

Przedsiębiorcę Pana Radosława Ież w wysokości 13.500,00 zł.

Należnośćw kwocie 13.500,00 zł zostałaprzekazanana rachrrnek Powiatu.

c) UchwałaNr 73l23l20l0

z

dnia 19 kwietnia ż0I0 r. w sprawie rozłożenia na raty należności

pieniężnej nałożonejprzez Kujawsko

-

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu

Drogowego w Bydgoszczy na Przedsiębiorcę Pana Marka Kwiatkowskiego w wysokości 3.900,00

zł.Przedsiębiorca Pan Marek Kwiatkowski nie dokonał spłaty wlw należności.Powiatowy Zarząd

Dróg

w

Grudziądzll skierował sprawę do Kujawsko

Drogowego

w

-

Pomorskiego Inspektora Transportu

Bydgoszczy celem dalszego dochodzenia roszczęń

w

drodze postępowania

egzekucyjnego w administracj i.

7) Wykaz
a)

osób prawnych i fizycznych, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej:

Ewa Rosłan zam. Wielkie Lniska 9 86-300 Grudztądz
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