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Nowy Dwór Gdański, dnia 2 lipca 2020 roku 

 

 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące  

2019 roku. 

 

 

I. BUDŻET POWIATU ZA ROK 2019 

 

Dochody zaplanowane w wysokości 48.143.680,00 zł wykonano w 97,23 %, tj. w wysokości 

46.812.089,71 zł, w tym: 

 

- subwencja ogólna 19.721.860,00  zł 

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   6.072.702,78  zł 

- dotacje na zadania własne z udziałem środków UE   1.306.066,65  zł 

- dotacje na zadania własne 878.085,80 zł 

- dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień z org. adm. 

rządowej 

      

35.384,77  

 

zł 

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 94.000,00  zł 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych   6.711.802,29 zł 

- wpływy z pomocy finansowej udzielonej między j.s.t.   500.000,00  zł 

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 444.156,32  zł 

- środki otrzymane z Funduszu Pracy    352.300,00  zł 

- pozostałe dochody własne 10.695.731,10  zł 

 

Wydatki zaplanowane w wysokości 49.367.827,00 zł wykonano w 94,63 %, tj. w wysokości  

46.717.472,84 zł, w tym: 

 

wydatki bieżące z tego: 42.120.622,32 zł 

- wynagrodzenia i pochodne 27.087.738,48 zł 

- dotacje 2.713.354,08      zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.083.342,49 zł 

- wydatki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  446.087,92 zł 

- obsługa długu publicznego j.s.t 562.758,45 zł 

- pozostałe wydatki bieżące 9.227.340,90 zł 

wydatki majątkowe 4.596.850,52 zł 

 

Stan zobowiązań Powiatu Nowodworskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 

31.12.2019 r. wynosi 15.336.527,00 zł, co stanowi 32,76 % wykonanych dochodów budżetu. 

Rok 2019 zakończył się nadwyżką w wysokości 94.616,87 zł. 

 

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok 

znajduje się na stronie:  

 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,14760,uchwala-nr-36-2020-zarzadu-powiatu-w-

nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-30-marca-2020-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-

z-wykonania-budzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2019-rok.pdf 
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II. Kwoty datacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

wpływy z pomocy udzielonej między j.s.t.: 

  

1. Pomoc finansowa od Miasta Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na modernizację 

drogi powiatowej Myszewko – Myszkowo -  w wysokości 500.000,00 zł. 

 

 

III. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 
 

1. Dotacja dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na teoretyczną naukę zawodu 

uczniów Zespołu Szkół - w wysokości 41.020,00 zł; 

 

2. Dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego z tytułu powierzenia wykonania zadań powiatu 

dotyczących powołania powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 

oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców 

Powiatu Nowodworskiego - w wysokości 6.000,00 zł; 

 

3. Dotacja dla Miasta Nowy Dwór Gdański na zadanie w dziedzinie kultury dla Biblioteki 

Publicznej w Nowym Dworze  Gdańskim,  która wykonuje zadania powiatu w zakresie 

prowadzenia Biblioteki Powiatowej - w wysokości 10.000,00 zł; 

 

4. Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację programu 

„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego - w 

wysokości 4.851,00 zł; 

 

5. Dotacja dla Urzędu Miasta w Nowym Dworze Gdańskim na współfinansowanie kosztów 

wynagrodzenia prezesa ZNP w Nowym Dworze Gdańskim- w wysokości 2.229,00 zł. 

 

 

IV. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: 
 - nie udzielono. 

 

V. 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: 

 

 

Lp. Nazwisko i imię lub 

nazwa (firma)  

Rodzaj 

udzielonej ulgi 

Kwota 

umorzenia/rozłożenia 

na raty w zł 

Przyczyna 

umorzenia 

1. Mateusz Nazimek rozłożenie 

spłaty na raty 

1.968,26 

 

trudna sytuacja 

finansowa 

2. Mirosław Kłosiński umorzenie 99.848,40 brak możliwości 

wyegzekwowania 

należności w 

wyniku 

postępowania 

egzekucyjnego 
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3. Kamil i Kamila 

Jakubowscy 

umorzenie 61.820,00 brak możliwości 

wyegzekwowania 

należności w 

wyniku 

postępowania 

egzekucyjnego 

4. Brocka Rita umorzenie 835,02 śmierć dłużnika, 

brak możliwości 

spłaty przez 

spadkobierców 

   

 

 

       

            Starosta  

               ( - ) 

         Jacek Gross   


