
INFORMACJA
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnta 2009 r, o finansach publicznych

( Dz, U. z2013 r, poz.885 z późn. zm.)

Z ar zqd P ow iqt u Gr ud ziądzki e g o

1. Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za2013

P|an

podaje do publicznej wiadomości

rok:

23.397 .l03,00 zł

24.424.404,00 zł

- 1.027.301,00 ń

Dochody

Wydatki

Deficlt budzęfu

Wykonanie

23.331.454,59 zł

22.439.716,44 zł

+89I.678,15 zł

art. 5 ust. l pkt 2:

środki z pomocy udzielanej przez

ż49.216,88 zł.

2. Kwota wykorrystanych środków, o których mowa w

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającę zwrotowi

państwa członkowskię Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) -

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

Powiat Grudziądzki na dzień 31.12.2013 r. nie posiadał zobowiązan wymagalnych.

4. KwoĘ dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz lcwoĘ dotacji

udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Dotację otrzymane - 2.210.782,67 zł
Dotacje udzielonę - I.510.663,90 ń

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

i poręczenia doĘczą:

W 2013 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

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

spłatę na raĘ w lrwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych

kwot i przyczyn umorzenia:

W roku 2013 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia

tęrminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty nalezności pienięznych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz

jednostkom organizacyjnym Powiafu Grudziądzkiego.

7) Wykaz osób prawnych i firycznych, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej:

W 20l3 roku osobom prawrrym ifizycznym nie została udzielona pomoc publiczna.
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