INFORMACJA
STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2010 r.
z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2009
1. Pełna treść sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2009 została przedstawiona
w załączniku do uchwały Nr 299/10 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2009 celem przedstawienia Radzie Powiatu
Toruńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania i zawiera 10 załączników:
Nr

Treść załącznika

załącznika
1

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2009 r.

2

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2009 r.

3

Stopień realizacji zadań oraz odniesienie się do wykonania zadań zleconych, wykonanie dochodów budżetowych

4

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu

5

Przychody i wydatki funduszy celowych

6

Gospodarstwa pomocnicze. Wykaz podmiotów, które utworzyły rachunki dochodów własnych. Wykonanie planów
dochodów własnych. Sprawozdanie z planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy
o finansach publicznych

7

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 r.

8

Odniesienie się do źródeł pokrycia deficytu, przeznaczenia nadwyżki budżetowej, wolnych środków z lat ubiegłych

9

Wyjaśnienie różnic w wydatkach i dochodach budżetowych

10

Wartość majątku powiatu

2. Plan dochodów po zmianach w wysokości 61.463.937 zł. wykonano na poziomie 63.110.000 zł.
3. Plan wydatków po zmianach w wysokości 66.892.191 zł. wykonano na poziomie 65.550.624 zł.
4. Deficyt planowany na poziomie 5.428.254 zł. wykonano na poziomie 2.440.624 zł.
5. Przychody:
- pozyskane ze sprzedaży papierów wartościowych na sfinansowanie inwestycji planowanych do realizacji w roku
2009 planowane na poziomie 5.470.000 zł. wykonano na poziomie 5.470.000 zł.
- pozyskane z innych tytułów planowane na poziomie 1.105.000 zł. wykonano na poziomie 1.105.000 zł.
6. Rozchody z tytułu spłaty kredytów planowane na poziomie 1.105.000 zł. wykonano na poziomie 1.105.000 zł.
7. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych:
- planowane przychody - 700.900 zł.
- wykonane przychody - 686.986 zł.
- planowane wydatki - 700.900 zł.
- wykonane wydatki - 686.250 zł.
8. Przychody i wydatki dochodów własnych:
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- planowane przychody - 27.500 zł.
- wykonane przychody - 27.734 zł.
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- wykonane wydatki - 686.250 zł.
8. Przychody i wydatki dochodów własnych:
- planowane przychody - 27.500 zł.
- wykonane przychody - 27.734 zł.
- planowane wydatki - 26.000 zł.
- wykonane wydatki - 25.736 zł.
9. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
- planowane przychody - 1.163.000 zł.
- wykonane przychody - 1.351.348 zł.
- planowane wydatki - 1.467.026 zł.
- wykonane wydatki - 1.401.892 zł.
10. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
- planowane przychody - 1.144.000 zł.
- wykonane przychody - 1.211.299 zł.
- planowane wydatki - 1.296.300 zł.
- wykonane wydatki - 1.247.874 zł.
11. Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- planowane dochody - 428.700 zł.
- wykonane dochody (przekazane) - 632.302 zł.

Starosta Toruński
Mirosław Graczyk
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