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UCHWAŁA NR 136/482/10
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2009 r. 

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2009 r. stanowiące załącznik 
Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać w dniu podjęcia niniejszej Uchwały: 

1. Radzie Powiatu Grajewskiego, 

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie. 

Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Powiatu 

Alicja Rutkowska

Członek Zarządu 

Sławomir Jan Ginel

Członek Zarządu 

Dariusz Latarowski

Członek Zarządu 

Hanna Kulesza

Przewodniczący Zarządu 
Powiatu 

Jarosław Augustowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/482/10 Zarządu Powiatu 

Grajewskiego z dnia 19.03.2010 r. do Uchwały Nr 136/482/10

Zarządu Powiatu Grajewskiego

z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2009 R. 

Art.I. Budżet powiatu grajewskiego na 2009 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXV/168/08 Rady Powiatu 
Grajewskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. Ustalono: 

1. dochody budżetu powiatu w wysokości: 42.131.697,00 zł 

2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: 44.521.313,00 zł 

3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: 2.389.616,00 zł z tego: 

1)planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt 
długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji: 1.767.500,00 zł 

2)nadwyżka z lat ubiegłych: 137.542,00 zł 

3)wolne środki: 484.574,00 zł 

4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych: 579.352,00 zł z tego: 

1)wolne środki: 393.080,00 zł 

2)nadwyżka z lat ubiegłych: 186.272,00 zł 

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu: 

1. Nr XXVI/169/09 z dnia 23 stycznia 2009 r., 

2. Nr XXVII/183/09 z dnia 26 lutego 2009 r., 

3. Nr XXVIII/191/09 z dnia 26 marca 2009 r., 

4. Nr XXIX/203/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r., 

5. Nr XXX/206/09 z dnia 20 maja 2009 r., 

6. Nr XXXI/208/09 z dnia 30 czerwca 2009r., 

7. Nr XXXII/214/09 z dnia 13 lipca 2009 r., 

8. Nr XXXIV/217/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., 

9. Nr XXXV/220/09 z dnia 21 września 2009 r., 

10. Nr XXXVI/226/09 z dnia 13 października 2009 r., 

11. Nr XXXVII/227/09 z dnia 27 października 2009 r., 

12. Nr XXXVIII/231/09 z dnia 27 listopada 2009 r., 

13. Nr XXXIX/235/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. 

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu: 

1. Nr 94/318/09 z dnia 09 marca 2009 r., 

2. Nr 98/336/09 z dnia 31 marca 2009 r., 

3. Nr 101/338/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r., 

4. Nr 104/348/09 z dnia 22 maja 2009 r., 

5. Nr 106/357/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., 
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6. Nr 108/371/09 z dnia 17 lipca 2009 r., 

7. Nr 110/374/09 z dnia 31 lipca 2009 r., 

8. Nr 114/390/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., 

9. Nr 115/393/09 z dnia 10 września 2009 r., 

10. Nr 118/400/09 z dnia 25 września 2009 r., 

11. Nr 119/407/09 z dnia 08 października 2009 r., 

12. Nr 123/421/09 z dnia 12 listopada 2009 r., 

13. Nr 125/425/09 z dnia 27 listopada 2009 r., 

14. Nr 126/436/09 z dnia 14 grudnia 2009 r., 

15. Nr 128/443/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

W wyniku dokonanych zmian: 

1. Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 326.672,00 zł, tzn. o 0,78 %, w stosunku do 
pierwotnego planu i wyniosły 41.805.025,00 zł, 

2. Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 682.231,00 zł, tzn. o 1,53 %, w stosunku do 
pierwotnego planu i wyniosły 43.839.082,00 zł, 

3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 2.034.057,00 zł planowano z następujących źródeł: 

1)wolne środki 2.374,00 zł, 

2)nadwyżka z lat ubiegłych 1.634.383,00 zł, 

3)pożyczka długoterminowa (I rata) 397.300,00 zł, 

4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 579.352,00 zł 
zaplanowano: 

1)wolne środki: 393.080,00 zł, 

2)nadwyżkę z lat ubiegłych 186.272,00 zł, 

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem uzyskania mniejszego, niż planowano, wpływu 
dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z innych źródeł. Ponadto, zmiany w budżecie były efektem 
uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu: 

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 
wykonywane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 484.964,00 zł, 

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.577.046,00 zł, 

- zwiększenia dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 450.171,00 zł, 

- zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 337.427,00 zł, 

- zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 77.730,00 zł, 

- zwiększenia części oświatowej, uzupełniającej oraz równoważącej subwencji ogólnej o łączną kwotę 
635.379,00 zł, 

- zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000,00 zł, 

- zwiększenia wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 
6.000,00 zł, 

- zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 56.900,00 zł, 

- wzrostu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 10.394,00 zł, 

- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 61.266,00 zł, 

- zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży wyrobów o kwotę 11.000,00 zł, 
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- zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 56.577,00 zł, 

- zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: bankowych o kwotę 152.717,00 zł, 

- zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 
1.800,00 zł, 

1. zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 45.584,00 zł, 

- zwiększenia wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 
ustawami o kwotę 41.026,00 zł. 

Zmiany w planowanych dochodach budżetu podyktowane były również przede wszystkim zmianą 
kwalifikacji tych dochodów według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszeniem 
planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych. Plan i realizację za 2009 r. dochodów 
budżetu ogółem przedstawia załącznik Nr 1a, dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – załącznik Nr 1b, pomocy finansowej 
otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego- załącznik Nr 1c, dotacji celowych z budżetów 
innych jednostek samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1d, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację 
zadań własnych powiatu - załącznik Nr 1e, dotacji otrzymanych z funduszy celowych – załącznik Nr 1f, 
dochodów budżetu powiatu według jednostek podległych - załącznik Nr 1g, wydatków budżetu powiatu ogółem 
- załącznik Nr 1h, natomiast realizację wydatków budżetu powiatu według jednostek podległych i rodzajów 
realizowanych zadań – załącznik Nr 1i do niniejszego sprawozdania. Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg 
stanu na dzień 31.12.2009 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 2.551.165,00 zł, 
z tego: 

1)205.625,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 r. w kwocie 470.000,00 zł w PKO BP SA 
Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na 
drogach powiatowych, 

2)577.300,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 r. w kwocie 618.193,66 zł w PKO BP SA 
Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na 
drogach powiatowych, 

3)1.370.940,00 zł – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2006 r. i w 2007 r. (umowa z 2005 r. na kwotę 
2.018.940,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na 
dofinansowanie przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. 
„Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”, 

4)397.300,00 zł - pożyczka długoterminowa (I rata) zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. (umowa 
z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół w Niećkowie zadania 
inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie”. 

Na dzień 31.12.2009 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego 
zaciągniętego w 2004 r. w kwocie 734.955,19 zł w PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum 
Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych, gdyż w roku 2009 zakończono jego 
spłatę. Należności powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2009 r.) z tytułu udzielonych przez 
powiat pożyczek wynosiły łącznie: 0,00 zł. Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 
31.12.2009 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 19.603.732,28 zł, z tego: 

1)1.131.396,85 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda 
Ginela w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni, 

2)2.815.742,72 zł - poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w konsorcjum z udziałem BS Szczuczyn, 

3)15.538.877,00 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda 
Ginela w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni, 

4)117.715,71 zł - poręczenie pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr 
Witolda Ginela w Grajewie (umowa na kwotę 1.293.550,00 zł) w WFOŚiGW w Białymstoku. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń. 
Na dzień 31 grudnia 2009 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne 
należności ukształtowały się w kwocie 63.315,15 zł. 
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Art.II. DOCHODY BUDŻETU 

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł i działów 

1)Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2009 r. wynosiła 41.805.025,00 zł; wykonanie dochodów za 
2009 r. wynosi 41.513.880,08 zł, co stanowi 99,30 % planu. Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych za 
2009 r. dochodów budżetowych (m.in. dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe, wpływy z tytułu 
pomocy finansowej, środki Funduszu Pracy, środki z innych źródeł) oraz ich strukturę procentową przedstawia 
tabela Nr 1. Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2009 r. 
dochodów powiatu były dotacje celowe i subwencja ogólna, które w budżecie stanowiły łącznie 79,71 % 
dochodów ogółem; natomiast dochody własne stanowiły 14,24 % ogółu dochodów budżetu, wpływy z tytułu 
pomocy finansowej stanowiły 3,53 % dochodów ogółem, środki z innych źródeł – 1,65 % ogółu dochodów 
budżetu, a środki Funduszu Pracy – 0,87 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu. Plan po zmianach 
i realizację dochodów budżetu powiatu w 2009 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2. 

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna 

W 2009 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa, w łącznej kwocie 7.532.934,37 
zł (realizacja w 99,96 %), co stanowi 18,15 % ogółu uzyskanych dochodów, w tym: 

a) 5.390.184,20 zł (12,98 % dochodów ogółem) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zlecone ustawami, w tym: 

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 5.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe 
w Grajewie, 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo 
Powiatowe w Grajewie, 

- w dziale 710 – Działalność usługowa – 363.865,39 zł; zadania realizowane były przez Starostwo 
Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie, 

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 268.742,34 zł; zadania realizowane były przez Starostwo 
Powiatowe w Grajewie, 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.819.117,01 zł; zadania 
realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, 

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 1.729.163,60 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
i opłata prolongacyjna w związku z przedłużeniem przez ZUS terminu spłaty zobowiązań – 1.728.107,00 
zł), Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy 
– 1.056,60 zł); po uwzględnieniu bieżących potrzeb w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych pensjonariuszy, 
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie nie wykorzystał dotacji celowej w kwocie 93,40 zł, 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 104.295,86 zł, zadania realizowane były 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie oraz przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, 

b) 2.142.750,17 zł (5,16 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych, w tym: 

- w dziale 600 – Transport i łączność - 1.543.100,00 zł; zadanie realizowane było przez Starostwo 
Powiatowe w Grajewie i Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 21.208,17 zł; zadanie realizowane było przez Starostwo 
Powiatowe w Grajewie (komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli 1.056,00 zł), szkoły 
ponadgimnazjalne powiatu grajewskiego (ustny egzamin maturalny – 14.752,17 zł) oraz przez Zespół 
Szkół w Wojewodzinie (monitoring wizyjny – 5.400,00 zł), 

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 578.442,00 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy 
Społecznej w Grajewie – 573.067,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 5.375,00 zł. 

W 2009 r. powiat otrzymał dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej 
kwocie 612.593,24 zł (realizacja w 91,54 %), co stanowi 1,48 % dochodów ogółem, w tym: 

a) na realizację w ramach POKL 2007- 2013 projektu p.n. „Zielona Linia- Centrum Informacyjno – 
Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” w łącznej kwocie 3.500,00 zł, z tego: 
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- z budżetu Województwa Podlaskiego 3.500,00 zł, 

b) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Archimedes” w łącznej kwocie 60.565,52 zł, z tego: 

- z budżetu Powiatu Augustowskiego 60.565,52 zł, 

c) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” w łącznej 
kwocie 100.663,97 zł, z tego: 

- z budżetu Województwa Podlaskiego 100.663,97 zł, 

d) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Profesjonalny strażak to stabilny rozwój regionu” 
w łącznej kwocie 49.880,00 zł, z tego: 

- z budżetu Województwa Podlaskiego 49.880,00 zł, 

e) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Dobry start- lepsze jutro- program aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w łącznej kwocie 394.695,75 zł, 
z tego: 

- z budżetu Województwa Podlaskiego 394.695,75 zł, 

f) na pokrycie części kosztów dotyczących prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 3.288,00 zł, 
z tego: 

- z budżetu Powiatu Ełckiego 3.288,00 zł. 

W 2009 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z funduszy celowych w łącznej kwocie 461.916,22 zł 
(realizacja w 136,89 %), co stanowi 1,11 % dochodów ogółem, w tym: 

a) z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n. „Doposażenie Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w sprzęt ochrony osobistej umożliwiający sprawniejsze 
likwidowanie zagrożeń i ratowanie ludzi w atmosferach skażonych” 18.000,00 zł, 

b) z PFOŚiGW na dofinansowanie realizacji, przez Zespół Szkół w Niećkowie, zadania inwestycyjnego p.n. 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie” 94.426,22 zł, 

c) z PFRON na dofinansowanie realizacji, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania inwestycyjnego 
p.n. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie 
powiatu grajewskiego” 124.440,00 zł, 

d) z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. Dr Witolda Ginela 
w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Ucyfrowienie Szpitala w zakresie wszystkich aparatów RTG 
działających na terenie szpitala” 100.000,00 zł, 

e) z PFRON na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. Dr Witolda Ginela w Grajewie zadania 
inwestycyjnego p.n.: „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala 
Ogólnego w Grajewie” 125.050,00 zł 

W 2009 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 24.482.585,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 
58,97 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego: 

a) część oświatowa subwencji ogólnej 17.749.481,00 zł, 

b) uzupełnienie subwencji ogólnej 402,488,00 zł, 

c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.919.058,00 zł, 

d) część równoważąca subwencji ogólnej 1.411.558,00 zł. 

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

W 2009 r. powiat otrzymał również pomoc finansową w łącznej kwocie 1.466.386,48 zł (realizacja w 99,84 
%), co stanowi 3,53 % dochodów ogółem, z tego: 

a) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie remontu bieżącego drogi powiatowej Nr 2662B ul. Żabia 
w Rajgrodzie w kwocie 23.453,00 zł, 
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b) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Remont nawierzchni 
drogi powiatowej Nr 1812B Szczuczyn – Wąsosz - Radziłów” w kwocie 203.674,00 zł, 

c) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo – 
Szczuczyn” w kwocie 548.695,00 zł, 

d) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1790B Wólka Mała - Kosówka" w kwocie 66.399,00 zł, 

e) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1822 B w miejscowości Słucz" w kwocie 85.000,00 zł, 

f) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1787 B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu” w kwocie 86.296,00 zł, 

g) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. " Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1804B od drogi krajowej Nr 61 Kurejwa - Kurki w m. Kurejwa" w kwocie 108.865,00 zł, 

h) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi 
powiatowej N r1822B na odcinku Bukowo - Wiązownica” w kwocie 20.700,00 zł, 

i) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. " Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1822B na odcinku Bukowo-Wiązownica" w kwocie 6.413,48 zł, 

j) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi 
powiatowej N r1823B na odcinku od miejscowości Rydzewo- Pieniążek” w kwocie 

k) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1966B na odcinku od granicy powiatu – Brychy” w kwocie 44.943,00 zł, 

l) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie organizacji uroczystości nadania imienia Zespołowi Szkół 
w Szczuczynie w kwocie 2.000,00 zł, 

m) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki 
(Pracownia RTG i Pracownia USG) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” w kwocie 
5.000,00 zł, 

n) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki 
(Pracownia RTG i Pracownia USG) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” w kwocie 
116.000,00 zł, 

o) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki 
(Pracownia RTG i Pracownia USG) Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 10.000,00 zł, 

p) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki 
(Pracownia RTG i Pracownia USG) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” w kwocie 
10.000,00 zł, 

q) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki 
(Pracownia RTG i Pracownia USG) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” w kwocie 
10.000,00 zł, 

r) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki 
(Pracownia RTG i Pracownia USG) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” w kwocie 
20.000,00 zł, 

s) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie 
zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci łóżek rehabilitacyjnych” 
w kwocie 11.000,00 zł, 



Id: NQQGT-FAXDO-WQJYK-RAMPD-EWNPF. Podpisany Strona 7

t) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatu EKG z zestawem spirometrycznym na potrzeby 
Przychodni Rejonowej w Szczuczynie” w kwocie 10.000,00 zł, 

u) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Grajewie 8 uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 6.576,00 zł, 

v) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Grajewie 20 uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 16.440,00 zł, 

w) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Grajewie 5 uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 4.110,00 zł, 

x) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Grajewie 1 uczestnika zamieszkującego na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 822,00 zł. 

4. Środki Funduszu Pracy 

W roku 2009 powiat otrzymał również środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 362.000,00 zł (realizacja 
w 100,00 %), co stanowi 0,87 % dochodów ogółem. 

5. Środki z innych źródeł 

W 2009 r. powiat otrzymał również środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz z NFOŚiGW za pośrednictwem KW PSP w Białymstoku w łącznej kwocie 683.884,65 zł (realizacja 
w 102,70 %), co stanowi 1,65 % dochodów ogółem, z tego: 

a) z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych 
i prowadzenie gospodarki leśnej 284.003,42 zł, 

b) z ARiMR z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych do wykorzystania przez Zespół Szkół 
w Wojewodzinie i Zespół Szkół w Niećkowie 99.881,23 zł, 

c) z NFOŚiGW za pośrednictwem KW PSP w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 
w samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków zagrożeń na terenie powiatu 
grajewskiego” 300.000,00 zł. 

6. Dochody własne 

W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 5.911.580,12 zł, (realizacja w 94,09 
%), co stanowi 14,24 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego: 

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.805.596,00 zł; prognozowana 
kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła 4.186.566,00 zł, 

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie -66.708,41 zł; prognozowana 
kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła 297.757,00 zł, 

c) dochody z majątku powiatu, w tym: pozostałe odsetki (głównie odsetki od lokat i odsetki od środków na 
rachunkach bankowych) 576.634,73 zł, 

d) pozostałe dochody własne w kwocie 1.596.057,80 zł, w tym: 

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 788.467,50 zł, 

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 3.428,13 zł, 

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo 
– wychowawczych 3.052,45 zł, 

- wpływy z różnych opłat 163.105,31 zł, 

- wpływy z usług 411.636,71 zł, 

- darowizny w formie pieniężnej na rzecz powiatu 2.800,00 zł, 

- wpływy z różnych dochodów 104.115,16 zł 
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- udział powiatu w dochodach związanych z realizacją z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 119.433,15 zł. 

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów 
z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów od 
rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych, wpływów z różnych opłat, świadczonych usług, pozostałych odsetek, wpływy z różnych 
dochodów oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych m.in. 
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. 

Art.III. WYDATKI BUDŻETU 

1. Wydatki budżetu i ich struktura według działów 

Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2009 r. wynosiła 43.839.082,00 zł; wykonanie wydatków 
za 2009 r. wynosi 39.295.777,31 zł, co stanowi 89,64 % planu. Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych 
wydatków budżetowych oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 3. 

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań 

W 2009 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań: - wydatki na zadania własne, - 
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami. 

Wydatki na zadania własne. 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł. Realizowane przez powiat w 2009 r. zadania w ramach 
pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa nie powodowały powstania kosztów z tym 
związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 2.740,00 zł. 

Dział 020 - Leśnictwo 354.151,49 zł. Środki finansowe w wysokości 354.151,49 zł (97,52 % planu) 
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: 

a) wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych 
i prowadzenie gospodarki leśnej – 285.981,49 zł, 

b) pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 
66.724,00 zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Nadleśnictwem Rajgród, 

c) pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 1.446,00 
zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Biebrzańskim Parkiem 
Narodowym. 

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 10a. 

Dział 600 – Transport i łączność 6.647.852,83 zł Środki finansowe w kwocie 6.647.852,83 zł przeznaczone 
na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie 
i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 99,42 % , z tego: 

a) na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie wydatkowano ze środków 
własnych powiatu kwotę 1.718.518,90 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 549.221,01 zł, 

- odpisy na ZFŚS 19.354,00 zł, 

- letnie utrzymanie dróg i mostów 154.526,47 zł, 

- zimowe utrzymanie dróg i mostów 119.850,77 zł, 

- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej 2.139.74 zł, 

- zakup napojów i odzieży roboczej dla pracowników 2.842,13 zł, 

- materiały drogowo – mostowe 262.695,90 zł, 

- paliwo i części zamienne do pojazdów 127.252,58 zł, 

- energia elektryczna i woda 4.306,38 zł, 
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- wyposażenie biurowe 800,01 zł, 

- środki czystości 927,93 zł, 

- wyposażenie pozostałe 5.464,88 zł, 

- naprawa środków transportu, sprzętu, maszyn i urządzeń 13.751,34 zł, 

- remont bieżący istniejącego pokrycia dachowego 30.160,56 zł, 

- odnowa i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych 305.656,59 zł, 

- remont poboczy 16.811,60 zł, 

- remont bieżący drogi powiatowej Nr 2662B ul. Żabiej w Rajgrodzie 23.454,78 zł, 

- usługi komunalne 14.302,50 zł, 

- aktualizacja oprogramowania komputerowego 3.720,39 zł, 

- pozostałe usługi 3.183,12 zł, 

- przeglądy i rejestracja pojazdów 7.147,45 zł, 

- monitoring budynku 2.195,31 zł, 

- opłata za emisję zanieczyszczeń, środowiskowe, użytkowanie gruntów pod wodami oraz inne opłaty 
2.671,67 zł, 

- ubezpieczenie mienia 19.025,14 zł, 

- podatek od nieruchomości 1.806,75 zł, 

- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.415,00 zł, 

- zakup węgla 6.044,66 zł, 

- badania profilaktyczne pracowników 701,15 zł, 

- zakup oprogramowania komputerowego i akcesoriów komputerowych 1.727,04 zł, 

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 732,45 zł, 

- prenumerata czasopism i zakup materiałów biurowych 2.362,26 zł, 

- opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych 3.536,95 zł, 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.948,29 zł, 

- zakup dostępu do sieci Internet 729,16 zł, 

b) na remont bieżący drogi powiatowej Nr 2662B ul. Żabiej w Rajgrodzie wydatkowano ze środków 
pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 23.453,00 zł, 

c) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1827B Ławsk- Gnatowo- Kurkowo- Romany" wydatkowano ze środków własnych powiatu 
kwotę 10.143,78 zł, 

d) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1817 na odcinku Konopki - Kramarzewo" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 
2.887,99 zł, 

e) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1790B Wólka Mała – Kosówka” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy 
finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 66.399,00 zł, 

f) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1790B Wólka Mała - Kosówka" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 
66.399,34 zł, 

g) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1822 B na odcinku Bukowo - Wiązownica” wydatkowano ze środków pochodzących 
z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Radziłów kwotę 105.700,00 zł, 
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h) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1822 B na odcinku Bukowo - Wiązownica” wydatkowano ze środków pochodzących 
z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Wąsosz kwotę 6.413,48 zł, 

i) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1822 B na odcinku Bukowo - Wiązownica” wydatkowano ze środków własnych powiatu 
kwotę 92.378,04 zł, 

j) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 
46.141,56 zł, 

k) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1787 B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu” wydatkowano ze środków 
pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 86.296,00 zł, 

l) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1787 B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu” wydatkowano ze środków 
własnych powiatu kwotę 86.297,40 zł, 

m) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1804 B od drogi krajowej Nr 61Kurejwa- Kurki w m. Kurejwa” wydatkowano ze środków 
własnych powiatu kwotę 169.337,40 zł, 

n) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1804 B od drogi krajowej Nr 61Kurejwa- Kurki w m. Kurejwa” wydatkowano ze środków 
pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Grajewo kwotę 108.865,00 
zł, 

o) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „ Przebudowa mostu 
przez rzekę Wissę w Wąsoszu - km 5 + 782 drogi powiatowej Nr 1812B ” wydatkowano ze środków 
własnych powiatu kwotę 279.522,06 zł, 

p) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „ Przebudowa mostu 
przez rzekę Wissę w Wąsoszu - km 5 + 782 drogi powiatowej Nr 1812B ” wydatkowano ze środków 
pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 264.000,00 zł, 

q) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu 
przez rzekę Matlak k. Radziłowa - km 18+404 drogi powiatowej Nr1834B” wydatkowano ze środków 
własnych powiatu kwotę 46.282,00 zł, 

r) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1812B Szczuczyn – Wąsosz - Radziłów” wydatkowano ze środków 
własnych powiatu kwotę 203.675,09 zł, 

s) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1812B Szczuczyn – Wąsosz - Radziłów” wydatkowano z pomocy 
finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Wąsosz kwotę 203.674,00 zł, 

t) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1966 B na odcinku od granicy powiatu- Brychy” wydatkowano ze środków własnych powiatu 
kwotę 45.009,53 zł, 

u) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1966 B na odcinku od granicy powiatu- Brychy” wydatkowano z pomocy finansowej 
otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Radziłów kwotę 44.943,00 zł, 

v) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1812B Szczuczyn-Wąsosz-Radziłów” wydatkowano z dotacji celowej 
otrzymanej z budżetu państwa przez powiat kwotę 407.348,00 zł, 

w) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1823 B na odcinku od miejscowości Rydzewo - Pieniężek” wydatkowano z pomocy 
finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Radziłów kwotę 50.000,00 zł, 
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x) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1823 B na odcinku od miejscowości Rydzewo - Pieniężek” wydatkowano ze środków 
własnych powiatu kwotę 14.474,53 zł, 

y) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1935 B Chrzanowo- Wypychy- Dusze” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 
4.213,22 zł, 

z) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup posypywarki 
samo załadowczej do zwalczania śliskości zimowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" 
wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 19.154,00 zł, 

aa) aa) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup kosiarki 
bijakowej do wykaszania poboczy i skarp rowów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" 
wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 18.788,00 zł, 

bb) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup 
zagęszczarki do gruntu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" wydatkowano ze środków 
własnych powiatu kwotę 5.484,51 zł, 

cc) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup 
oprogramowania finansowo - księgowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" 
wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 4.916,30 zł, 

dd) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg 
powiatowych wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 377,80 zł, 

ee) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1794B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo-Kuligi" wydatkowano ze środków własnych 
powiatu kwotę 13.520,49 zł, 

ff) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - 
Szczuczyn" wydatkowano ze środków pochodzących dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 1.135.752,00 
zł, 

gg) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - 
Szczuczyn" wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat 
z budżetu Gminy Szczuczyn kwotę 548.695,00 zł, 

hh) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - 
Szczuczyn" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 587.058,70 zł, 

ii) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do 
przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" wydatkowano ze środków własnych powiatu 
kwotę 133.041,00 zł, 

jj) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1834 B Dusze- Racibory- Radziłów" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 
5.355,00 zł, 

kk) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1807 B na odcinku od skrzyżowania w kierunku Łękowa i drogi powiatowej Nr 1810 B od 
skrzyżowania z drogą gruntową do Łękowa do granicy miasta" wydatkowano ze środków własnych powiatu 
kwotę 5.105,83 zł, 

ll) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej 
Nr 668” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 18.231,88 zł 

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4. 
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Dział 630 – Turystyka 0,00 zł. Realizowane przez powiat w 2009 r. zadania z zakresu upowszechniania 
turystyki w regionie nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków 
finansowych zaplanowanych w wysokości 6.740,00 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 31.733,33 zł. Wydatki w kwocie 31.733,33 zł (18,67 % planu) zostały 
poniesione z związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 
grajewskiego, głównie z przeznaczeniem na: 

a) ogłoszenia w mediach 551,93 zł, 

b) szacunki i podziały nieruchomości 16.898,00 zł, 

c) sporządzenie aktów notarialnych 512,40 zł, 

d) opłaty za założenie i zmianę wpisów w księgach wieczystych 6.460,00 zł 

e) podatek od nieruchomości 678,00 zł, 

f) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 6.633,00 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa 107,00 zł. Środki finansowe w wysokości 107,00 zł (7,13 % planu) 
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu zwłok z miejsc publicznych na terenie 
powiatu grajewskiego. 

Dział 750 - Administracja publiczna 2.767.779,85 zł. Na realizację zadań własnych z zakresu administracji 
publicznej powiat wydatkował w 2009 r. kwotę 2.767.779,85 zł (75,01 % planu). W ramach powyższej kwoty 
sfinansowano: 

1)funkcjonowanie Rady Powiatu - 206.862,75 zł, (90,62 % planu), w tym: 

a) diety radnych 179.658,00 zł, 

b) zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz części do urządzeń biurowych 5.088,31 zł, 

c) naprawa urządzeń biurowych 305,00 zł, 

d) opłaty pocztowe, usługi cateringowe, przeglądy techniczne urządzeń biurowych i inne usługi 11.401,68 
zł, 

e) opłaty telekomunikacyjne 821,52 zł, 

f) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.459,68 zł, 

g) zakup akcesoriów komputerowych 7.128,56 zł. 

2)funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Grajewie – 2.473.158,22 zł, (77,06 % planu), w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości 2.368.738,50 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 1.535.407,91 zł, 

- świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników 3.590,89 zł, 

- zakup druków komunikacyjnych i innych 288.259,80 zł, 

- zakup materiałów do remontów bieżących pomieszczeń i urządzeń 103,70 zł, 

- prenumerata czasopism, prasy i zakup literatury fachowej 14.810,33 zł, 

- zakup środków czystości 2.940,42 zł, 

- zakup wyposażenia pomieszczeń i części do urządzeń biurowych 240,00 zł, 

- zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów służbowych 26.605,11 zł, 

- zakup artykułów biurowych 12.827,95 zł, 

- zakup sprzętu i urządzeń biurowych 9.746,62 zł, 

- zakup pozostałych materiałów 9.045,35 zł, 

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 48.844,32 zł, 

- remonty bieżące sprzętu i urządzeń biurowych 5.839,02 zł, 
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- naprawa i remonty bieżące pojazdów służbowych 6.846,78 zł, 

- zakup usług zdrowotnych 763,15 zł, 

- zakup tablic rejestracyjnych 122.838,42 zł, 

- usługi pocztowe 45.085,10 zł, 

- nadzór informatyczny 3.220,80 zł, 

- koszty obsługi bankowej 1.102,00 zł, 

- przeglądy i badania techniczne pojazdów służbowych oraz zakup transportu obcego 695,08 zł, 

- usługi komunalne 2.869,08 zł, 

- aktualizacja oprogramowania komputerowego oraz wykonanie pieczątek 15.705,28 zł, 

- monitorowanie obiektu 3.800,91 zł, 

- utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa 4.680,24 zł, 

- opłaty czesnego w zakresie dokształcania kadr 1.700,00 zł, 

- usługa marketingowa e-grajewo 3.220,80 zł, 

- sprawowanie kontroli instytucjonalnej 28.600,00 zł, 

- nadzór na funkcjonowaniem systemu alarmowego 249,12 zł, 

- podpis elektroniczny 1.112,64 zł, 

- badania techniczne urządzeń biurowych 800,32 zł, 

- inne usługi 3.020,56 zł, 

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.803,96 zł, 

- usługi telekomunikacyjne 28.529,04 zł, 

- zakup usług obejmujących tłumaczenia 270,00 zł, 

- podróże służbowe krajowe 3.840,34 zł, 

- ubezpieczenie mienia i OC oraz inne opłaty, m.in. ubezpieczenie samochodów służbowych, budynków 
i sprzętu elektronicznego 12.167,78 zł, 

- odpisy na ZFŚS 32.034,61 zł, 

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników 17.276,50 zł, 

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.976,30 zł, 

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: oprogramowania komputerowego 59.844,89 zł, 

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 104.419,72 zł, w tym: 

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Grajewie" na kwotę 104.419,72 zł. Środki finansowe ujęte w planie wydatków 
budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego 
z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" nie zostały wydatkowane 
z uwagi na przeniesienie terminu realizacji przedsięwzięcia na rok następny. Ponadto, środki finansowe 
ujęte w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie w łącznej kwocie 
282.941,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe planowane do przekazania na rzecz budżetu 
Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE nie 
zostały wydatkowane z uwagi na przeniesienie terminu realizacji przedsięwzięć na kolejny rok 
budżetowy. 

3)realizację w 6,73 % planu, ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego, przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL projektu p.n.: „Zielona Linia - Centrum Informacyjno - 
Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” 3.500,00 zł, 
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4)promocję powiatu grajewskiego w kwocie 43.636,88 zł (31,28 % planu), w tym: 

a) działania promocyjne realizowane na podstawie umowy zlecenia 500,00 zł, 

b) opracowanie, druk i oprawa materiałów promocyjnych, transmisja koncertu, publikacje w prasie 7.150,43 
zł, 

c) zakup usług promowania powiatu 29.235,99 zł, 

d) zakup pucharów, nagród wręczanych podczas uroczystości promujących powiat 5.543,26 zł, 

e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 907,20 zł, 

5)pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej w kwocie 40.622,00 zł, (67,14 % planu), w tym: 

a) szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych powiatu grajewskiego i ogłoszenia w mediach 
15.310,00 zł, 

b) obsługa serwisu BIP 2.318,00 zł, 

c) składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich i ubezpieczenia wspólne od 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej, od odpowiedzialności cywilnej za drogi, od odpowiedzialności 
cywilnej zakładów opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia wspólne mienia od kradzieży z włamaniem 
i rabunku 22.455,60 zł, 

d) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 388,40 zł. 

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.944,83 zł Wydatki w kwocie 8.944,83 
zł (80,22 % planu) zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie z związku realizacją zadań 
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej głównie z przeznaczeniem na: 

1)realizację przez powiat zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.751,32 zł (62,55 % planu), w tym: 

a) zakup broszur, nagród i pucharów na potrzeby organizowanych konkursów, prenumerata prasy 
specjalistycznej i zakup artykułów biurowych 1.206,12 zł, 

b) zakup usług pocztowych 10,00 zł, 

c) szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 475,00 zł, 

d) podróże służbowe krajowe 60,20 zł. 

2)realizację przez powiat pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
w kwocie 7.193,51 zł (86,15 % planu), w tym: 

a) zakup nagród dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej, książek i broszur z zakresu 
bezpieczeństwa oraz artykułów odblaskowych w ramach poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego 6.132,51 zł, 

b) organizacja sympozjum dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz kadry dowódczej 
strażaków PSP i funkcyjnych ogniw OSP wraz z opłatami pocztowymi 1.061,00 zł. 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 107.762,62 zł Wydatki w kwocie 107.762,62 zł (65,71 % planu) 
zostały poniesione z związku z obsługą długu publicznego, przede wszystkim z przeznaczeniem na: 

1)odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2004 r. w PKO BP SA Regionalny Oddział 
Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach 
powiatowych 2.253,37 zł, 

2)odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 r. w PKO BP SA Regionalny Oddział 
Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach 
powiatowych 12.749,18 zł, 

3)odsetki według umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 r. i 2007 r. (wg umowy z 30.12.2005 r.) 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie 
realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala 
Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej” 62.009,99 zł, 
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4)odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP SA Regionalny Oddział 
Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach 
powiatowych 30.532,39 zł, 

5)odsetki według umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. (I rata) w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie” 
217,69 zł. 

W 2009 r. powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów bankowych 
i pożyczek zaciąganych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, udzielonymi w latach 
poprzednich. 

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł. Na koniec 2009 r. powiat posiadał: 

1)rezerwę ogólną przeznaczoną na wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, 

2)rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki 
wychowawczej w kwocie 40.220,00 zł, 

3)rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 
20.000,00 zł, 

4)rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej 
w kwocie 60.000,00 zł, 

5)rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 
150.000,00 zł. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 16.199.211,28 zł Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty 
i wychowania powiat wydatkował w 2009 r. kwotę 16.199.211,28 zł (97,28 % planu) – zgodnie z treścią 
Załącznika Nr 1i, tabeli 4, 5 i 10a oraz tabeli Nr 10b. W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno 
wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące oraz 
majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe 
w Grajewie. Wydatki dotyczące realizacji innych zadań, niż związane z działalnością statutową wskazanych 
powyżej jednostek, sfinansowane ze środków własnych powiatu lub środków pozyskanych dodatkowo przez te 
jednostki, obejmują przede wszystkim: 

1)zakup materiałów przeznaczonych do wykonania remontu bieżącego dachu na budynku gospodarczym Zespołu 
Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 2.000,00 zł, 

2)likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie w odniesieniu do uczniów 
niepełnosprawnych w kwocie 65.000,00 zł, 

3)zakup energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 28.750,00 zł, 

4)wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 76.617,02 zł, 

5)wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla 
Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie w kwocie 6.977,41 zł, 

6)wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla 
Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
prowadzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie w kwocie 
16.857,83 zł, 

7)zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 650,00 zł, 

8)remont bieżący parkietu w dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 13.720,00 zł, 

9)przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 
w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 8.000,00 zł, 

10)praktyki uczniowskie w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 3.068,22 zł, 

11)zakup opału w Zespole Szkół w Szczuczynie w kwocie 49.962,64 zł, 
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12)zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół w Szczuczynie w kwocie 167,00 zł, 

13)remont bieżący pomieszczenia szkolnego po byłym dziale obróbki ręcznej z przeznaczeniem na salę 
audiowizualną w Zespole Szkół w Szczuczynie w kwocie 24.000,00 zł, 

14)transport opału w Zespole Szkół w Szczuczynie w kwocie 9.979,60 zł, 

15)zakup energii elektrycznej i zimnej wody w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 2.500,00 zł, 

16)bieżące prace remontowe w szkole, obejmujące wejście do budynku i dwa pomieszczenia w Zespole Szkół 
w Wojewodzinie w kwocie 6.800,00 zł, 

17)wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Wojewodzinie w kwocie 40.899,44 zł, 

18)kurs nauki jazdy według programu nauczania w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 7.500,00 zł, 

19)praktyki uczniowskie w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 382,74 zł, 

20)zakup opału w Zespole Szkół w Niećkowie w kwocie 84.200,00 zł, praktyki uczniowskie w Zespole Szkół 
w Niećkowie w kwocie 13.492,36 zł, wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespól Szkół 
w Niećkowie zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole 
Szkół w Niećkowie" finansowane pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 
397.300,00 zł, 

21)wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespól Szkół w Niećkowie zadania inwestycyjnego p.n.: 
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie" finansowane dotacją 
celową z PFOŚiGW w kwocie 94.426,22 zł, 

22)wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespól Szkół w Niećkowie zadania inwestycyjnego p.n.: 
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie" finansowane ze 
środków własnych powiatu w kwocie 18.895,00 zł, 

23)wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespól Szkół w Niećkowie zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Dostawa dwóch kotłów o mocy 600 KW z automatycznym zespołem spalania rozdrobnionego drewna AZSD-
500 na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 91.970,92 
zł, 

24)wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespól Szkół w Niećkowie zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Zakup belarki na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 
37.000,00 zł, 

25)wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespól Szkół w Niećkowie zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Zakup ładowacza bel na potrzeby Zespole Szkół w Niećkowie” finansowane ze środków własnych powiatu 
w kwocie 20.000,00 zł, 

26)wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla 
Przedsiębiorstwo Ochrony ,,Purzeczko" Sp. z o.o. w Łomży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
prowadzenia Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie w kwocie 28.810,16 zł, 

27)wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych ZDZ w Białymstoku z/s w Grajewie w kwocie 13.591,89 zł, 

28)wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji celowej dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 9.360,00 zł, 

29)wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 750,00 zł, 

30)zakup przez Starostwo Powiatowe w Grajewie nagród i kwiatów związanych z organizacją konkursów 
i spotkań w ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty w kwocie 2.929,81 zł, 

31)zakup przez Starostwo Powiatowe w Grajewie ogłoszeń w mediach i organizacja programów profilaktycznych 
na rzecz młodzieży w kwocie 1.838,78 zł, 

32)ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie (dotacja celowa z budżetu państwa) w kwocie 
6.835,54 zł, 
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33)ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie (dotacja celowa z budżetu państwa) w kwocie 
2.762,15 zł, 

34)ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół w Szczuczynie (dotacja celowa z budżetu państwa) w kwocie 
429,00 zł, 

35)ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół w Wojewodzinie (dotacja celowa z budżetu państwa) w kwocie 
3.002,85 zł, 

36)ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół w Niećkowie (dotacja celowa z budżetu państwa) w kwocie 
1.722,63 zł, 

37)wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół Szkół 
w Wojewodzinie w związku z realizacją w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Archimedes” sfinansowane 
ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Augustowskiego w łącznej kwocie 60.565,52 zł, 

38)wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji 
egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli (dotacja celowa z budżetu 
państwa) w kwocie 1.056,00 zł, 

39)wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji 
egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli (środki własne powiatu) 
w kwocie 864,00 zł, 

40)wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 
w kwocie 63.967,00 zł, 

41)wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 
9.104,00 zł, 

42)wykonanie i montaż ramek ogrodzeniowych na zlecenie w Zespole Szkół w Niećkowie w kwocie 8.604,80 zł, 

43)zakup oleju napędowego w Zespole Szkół w Niećkowie w kwocie 5.333,00 zł, 

44)wydatki poniesione na zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin, ze środków otrzymanych z ARiMR, 
w Zespole Szkół w Niećkowie w kwocie 65.261,00 zł, 

45)wydatki poniesione w Zespole Szkół w Niećkowie na organizację kursu nauki jazdy kat. B, dla uczniów 
Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 11.000,00 zł, 

46)udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego w programie p.n.: „Poławiacze Pereł” 
w kwocie 9.000,00 zł, 

47)zakup akcesoriów komputerowych z wpływów w Zespole Szkół w Niećkowie w kwocie 164,00 zł, 

48)organizacja kursu na obsługę wózków widłowych oraz remont korytarza w budynku szkoły w Zespole Szkół 
w Niećkowie w kwocie 13.890,00 zł, 

49)zakup i transport wirnika oraz drobnych materiałów do kotłowni w Zespole Szkół w Niećkowie w kwocie 
1.742,00 zł, 

50)organizacja konferencji n.t.: "AGROPODLASIE - wiosna 2009" oraz remont korytarza w budynku szkoły 
w Zespole Szkół w Niećkowie w kwocie 2.499,91 zł, 

51)organizacja i przeprowadzenie kursu "Operator kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej" oraz remont 
korytarza i dwóch łazienek z WC dla chłopców i dziewcząt w budynku Zespołu Szkół w Niećkowie w kwocie 
16.239,10 zł, 

52)organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Wojewodzinie oraz 
remont korytarza w budynku Zespołu Szkół w Niećkowie w kwocie 8.999,24 zł, 

53)zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Szczuczynie w kwocie 397,00 zł, 

54)dofinansowanie przez Zespół Szkół w Szczuczynie organizacji uroczystości nadania imienia szkole w kwocie 
3.800,00 zł, 

55)wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespól Szkół Specjalnych w Grajewie zadania 
inwestycyjnego p.n.: " Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
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zamieszkujących na terenie powiatu grajewskiego" finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej 
z PFRON w kwocie 124.440,00 zł 

56)wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespól Szkół Specjalnych w Grajewie zadania 
inwestycyjnego p.n.: " Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących na terenie powiatu grajewskiego" finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 
124.609,50 zł, 

57)wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na przeprowadzenie egzaminu na 
wykwalifikowanego robotnika w zawodzie rolnik w kwocie 30.495,82 zł, 

58)wydatki poniesione na organizację przez Zespół Szkół w Wojewodzinie VIII Memoriału Lekkoatletycznego 
w kwocie 

59)wydatki poniesione na zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin, ze środków otrzymanych z ARiMR, 
w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 8.996,00 zł, 

60)wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Wojewodzinie” finansowane ze 
środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.400,00 zł, 

61)wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Wojewodzinie” finansowane ze 
środków własnych powiatu w kwocie 6.132,54 zł. 

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących – 14.443.828,25 zł 
(poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 12.277.828,61 zł) mieści się głównie dodatek 
wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, wydatki na opał, odpis na ZFŚS, 
wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych 
i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, 
AC, opłaty za korzystanie ze środowiska). 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 512.264,27 zł. Środki finansowe w kwocie 512.264,27 zł (99,66 % planu) 
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota obejmuje: 

a) dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Ucyfrowienie Szpitala w zakresie wszystkich aparatów RTG działających na terenie 
szpitala” finansowaną z dotacji celowej z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 100.000,00 zł, 

b) dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) 
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 
122.000,00 zł, 

c) dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) 
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy 
Rajgród w kwocie 5.000,00 zł, 

d) dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) 
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy 
Radziłów w kwocie 10.000,00 zł, 

e) dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) 
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta 
Grajewo w kwocie 116.000,00 zł, 

f) dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) 
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy 
Wąsosz w kwocie 10.000,00 zł, 
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g) dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) 
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy 
Szczuczyn w kwocie 10.000,00 zł, 

h) dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) 
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy 
Grajewo w kwocie 20.000,00 zł, 

i) dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Przebudowa instalacji c.o. w obiekcie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego 
w Szczuczynie” finansowaną środków własnych powiatu w kwocie 71.690,68 zł, 

j) dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci łóżek rehabilitacyjnych” finansowaną 
z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 11.000,00 zł, 

k) dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Zakup profesjonalnej zmywarki do naczyń i 5 łóżek rehabilitacyjnych” finansowaną 
środków własnych powiatu w kwocie 26.573,59 zł, 

l) dotację celową dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na dofinansowanie realizacji 
zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatu EKG z zestawem spirometrycznym na potrzeby Przychodni 
Rejonowej w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 
10.000,00 zł. 

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 10a. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.368.943,83 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (88,64 
% planu) sfinansowano: 

a) wydatki w kwocie 22.076,93 zł (42,65 % planu) poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grajewie na: 

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo - 
wychowawczych, pochodzących z terenu powiatu grajewskiego 13.841,93 zł, 

- jednorazowa pomoc z tytułu usamodzielnienia się udzieloną wychowankom placówek opiekuńczo 
wychowawczych, pochodzących z terenu powiatu grajewskiego 8.235,00 zł; przyjęty plan wydatków 
realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb, 

b) wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 401.971,31 zł (99,99 
% planu) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 
pochodzących z terenu powiatu grajewskiego i umieszczonych w innych powiatach; przyjęty plan wydatków 
realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb, 

c) wydatki w wysokości 1.181.871,58 zł (97,01 % planu), poniesione w związku z utrzymaniem Domu Pomocy 
Społecznej w Grajewie, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 798.994,18 zł, 

- zakup paliwa i opon do samochodu 4.240,00 zł, 

- zakup środków czystości 12.796,00 zł, 

- zakup materiałów do remontu sprzętu i pomieszczeń 630,00 zł, 

- zakup i montaż zaworów grzejnikowych 3.258,00 zł, 

- zakup urządzeń i doposażenie pomieszczeń 5.910,00 zł, 

- prenumerata prasy 1.482,00 zł, 

- zakup artykułów spożywczych 91.491,32 zł, 

- zakup leków i materiałów medycznych 12.987,07 zł, 

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody 100.653,43 zł, 
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- zakup usług komunalnych 6.948,00 zł, 

- zakup usług bankowych 260,00 zł, 

- zakup usług sanepidu 1.742,00 zł, 

- zakup usług pozostałych 1.687,00 zł, 

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 2.255,99 zł, 

- remonty bieżące sprzętu gospodarczego 2.695,39 zł, 

- remont bieżący kompleksu kuchennego 50.100,00 zł, 

- badania profilaktyczne pracowników 855,90 zł, 

- wywóz nieczystości 4.307,00 zł, 

- przeglądy samochodu, gaśnic, utylizacja żarówek 886,00 zł, 

- ubezpieczenie samochodu służbowego i budynków 1.742,00 zł, 

- odpis na ZFŚS 33.245,00 zł, 

- podatek od nieruchomości 1.691,00 zł, 

- zakup akcesoriów komputerowych 1.364,61 zł, 

- zakup materiałów papierniczy do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 344,52 zł, 

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n.:„ Dostawa węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z montażem na 
potrzeby na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” 27.888,48 zł, 

d) wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 584.461,84 zł (71,58 
% planu) na wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym i wychowankom usamodzielniającym się, w tym: 

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 313.933,41 
zł, 

- jednorazowa pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 12.000,00 zł, 

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych 
92.873,40 zł, 

- zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym na terenie innego powiatu, w których zostały umieszczone 
dzieci z terenu powiatu grajewskiego 154.539,19 zł; przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco 
i stosownie do aktualnych potrzeb, 

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie sfinansowane ze 
środków własnych powiatu w kwocie 160.142,17 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.375,00 
zł (99,58 % planu), w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 132.136,65 zł, 

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.954,23 zł, 

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3.965,79 zł, 

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 781,86 zł, 

- zakup usług pozostałych wraz z aktualizacją oprogramowania komputerowego 4.321,26 zł, 

- wynajem pomieszczeń 7.192,80 zł, 

- podróże służbowe krajowe 842,20 zł, 

- odpisy na ZFŚS 3.390,00 zł, 

- szkolenia pracowników 775,00 zł, 

- zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych 553,26 zł, 

- zakup akcesoriów komputerowych 1.392,95 zł, 
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- zakup usług telekomunikacyjnych 1.488,35 zł, 

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.113,12 zł; dotacją celową z budżetu państwa sfinansowano wypłatę 
dodatków należnych pracownikom socjalnym, 

f) wydatki zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z opłatą za pobyt 
osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej 3.285,00 zł (41,06% 
planu), 

g) wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie związane z opracowaniem analizy finansowej 
i dokumentacji towarzyszącej w ramach przygotowania projektu p.n.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" 9.760,00 zł (100,00 % planu). 

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4. 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.813.670,31 zł. W ramach powyższej kwoty 
zrealizowanych wydatków (98,76 % planu) sfinansowano: 

a) wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw 
Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na pokrycie 10,00% kosztów 
prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 57.540,00 zł (100,00 % planu); źródłami finansowania 
powyższej dotacji podmiotowej były: 

- środki własne powiatu: 26.304,00 zł, 

- dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego: 3.288,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz: 822,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo: 6.576,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn: 4.110,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo: 16.440,00 zł, 

b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w kwocie 834.700,99 
zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 682.679,14 zł, 

- zakup artykułów bhp dla pracowników 5.286,47 zł, 

- zakup paliwa do samochodu służbowego 3.473,08 zł, 

- zakup wyposażenia biurowego i gospodarczego 8.957,06 zł, 

- zakup pozostałych materiałów 6.183,90 zł, 

- zakup artykułów biurowych 3.857,93 zł, 

- zakup środków czystości 2.673,57 zł, 

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 32.790,36 zł, 

- remont pomieszczeń biurowych 4.392,00 zł, 

- badania profilaktyczne pracowników 810,25 zł, 

- zakup usług stolarskich 20.094,01 zł, 

- zakup usług komunalnych 7.597,52 zł, 

- zakup usług bankowych 660,00 zł, 

- inne usługi 10.560,02 zł, 

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.105,14 zł, 

- podróże służbowe krajowe 1.198,80 zł, 

- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 5.252,35 zł, 

- odpisy na ZFŚS 31.271,39 zł, 
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- podatek od nieruchomości 5.368,00 zł, 

- szkolenia pracowników 490,00 zł. 

c) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie 
finansowane z Funduszu Pracy 362.000,00 zł, 

d) realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: 
„Profesjonalna Kadra – Skuteczny Urząd” 118.427,97 zł, z tego: 

- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 100.663,97 zł, 

- ze środków własnych powiatu: 17.764,00 zł, 

e) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu 
p.n.: „Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” 441.001,35 zł, z tego: 

- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 394.695,75 zł, 

- ze środków własnych powiatu: 46.305,60 zł. 

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia tabela Nr 10b. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.100.482,77 zł. Na realizację zadań własnych z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej w 2009 r. powiat wydatkował środki finansowe w wysokości 2.100.482,77 
zł (95,55 % planu) ) – zgodnie z treścią Załącznika Nr 1i oraz tabeli 4 i 5. W ramach powyższej kwoty 
sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak 
i wydatki bieżące w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo 
Powiatowe w Grajewie. Wydatki dotyczące realizacji innych zadań, niż związane z działalnością statutową 
wskazanych powyżej jednostek, sfinansowane ze środków własnych powiatu lub środków pozyskanych 
dodatkowo przez te jednostki, obejmują przede wszystkim: 

a) wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie na remont pomieszczeń budynku internatu 
przeznaczonych do wynajmu na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w kwocie 4.218,00 zł, 

b) wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie na zakup energii cieplnej w kwocie 1.250,00 zł, 

c) pokrycie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie wydatków dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku 
internatu użyczonych nieodpłatnie Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 7.429,00 zł, 

d) pokrycie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie kosztów remontu pomieszczeń budynku internatu 
przeznaczonych do wynajmu na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w kwocie 9.580,00 zł, 

e) pokrycie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie kosztów remontu bieżącego dwóch łazienek w odniesieniu do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych w kwocie 14.159,60 zł, 

f) wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Niećkowie na zakup mebli do internatu w kwocie 10.000,00 zł, 

g) wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Niećkowie na zakup materiałów do remontu bieżącego 
pomieszczeń internatu w kwocie 2.633,00 zł, 

h) wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na remont bieżący dachu na budynku internatu wraz 
z obróbką blacharską i orynnowaniem w kwocie 89.729,90 zł, 

i) wydatki poniesione przez szkoły ponadgimnazajalne powiatu grajewskiego w związku z wypłatą stypendiów 
Starosty 9.300,00 zł, 

j) wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 
w kwocie 10.456,00 zł, 

k) wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 
165,00 zł, 

l) wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie na zakup artykułów biurowych w kwocie 251,96 zł, 
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W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących – 1.941.310,31 zł 
(poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 1.616.516,92 zł) mieści się głównie dodatek wiejski 
i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, wydatki na opał, odpis na ZFŚS, wydatki 
na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, 
wydatki na zakup usług remontowych. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.262,45 zł. Kwotę powyższą w wysokości 
40.262,45 zł (77,43 % planu) wydatkowano przede wszystkim na: 

a) dotację celową dla Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie 
funkcji Biblioteki Powiatowej 10.000,00 zł, 

b) wynagrodzenie za wykonanie medali na uroczystość obchodów 65. rocznicy bitwy 9. PSK AK z Niemcami 
w rejonie Osowy - Grzędy 4.674,00 zł, 

c) zakup wieńców, wiązanek okolicznościowych, pucharów, nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów 
związanych z obchodami świąt rocznicowych oraz organizacją uroczystości lokalnych, konkursów z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie 
10.649,00 zł, 

d) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości 
lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie 12.784,20 zł, 

e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 129,00 zł, 

f) zakup tonerów do drukarek komputerowych 2.024,75 zł. 

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 10a. 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 87.085,87 zł. Powyższe środki finansowe w kwocie 87.085,87 zł (50,21 
% planu) wydatkowano przede wszystkim na: 

a) realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Dostawa piłkochwytu wraz 
z montażem na terenie kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012” finansowaną ze środków 
własnych powiatu w kwocie 10.004,00 zł, 

b) utrzymanie i obsługę przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 
2012”, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 27.402,10 zł, 

- zakup sprzętu sportowego 9.000,69 zł, 

- zakup grysiku 3.430,73 zł, 

- zakup materiałów do remontów 183,94 zł, 

- zakup środków czystości 648,78 zł, 

- zakup mebli, wyposażenia biurowego i gospodarczego 8.704,35 zł, 

- zakup energii elektrycznej i wody 6.681,43 zł, 

- zakup usług telefonii komórkowej 416,54 zł, 

- zakup usług komunalnych 175,99 zł, 

- zakup usług pocztowych 111,20 zł, 

- wykonanie regulaminu 902,80 zł, 

- montaż okna i transport grysiku 1.061,40 zł, 

- odpisy na ZFŚS 834,00 zł; 

wydatków zaplanowanych w Starostwie Powiatowym w Grajewie ze środków własnych powiatu 
w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” 
z planowaną lokalizacją w Szczuczynie nie wykonano do końca 2009 r. z uwagi na przeniesienie 
terminu realizacji na rok następny, 
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c) wynagrodzenie według umowy zlecenia wypłacone przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku 
z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, przede wszystkim współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego 5.000,00 zł, 

d) pozostałe wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie związane z organizacją sportu 
w powiecie 12.527,92 zł, w tym: 

- zakup nagród, pucharów, statuetek i medali uczestnikom imprez sportowych organizowanych lub 
współorganizowanych przez powiat 6.695,64 zł, 

- pranie odzieży sportowej, zakup usług transportowych i innych związanych z udziałem powiatu 
w imprezach sportowych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym 4.143,30 zł, 

- podróże służbowe krajowe 345,00 zł, 

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 647,00 zł, 

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonerów do drukarek 693,98 zł. 

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. 

Wydatki tej grupy zostały zrealizowane w kwocie 6.255.524,58 zł, co stanowi 99,21 % planu oraz 15,92 % 
ogółu wydatków zrealizowanych w 2009 r. Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00 zł. Powyższe środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł (100,00% 
planu) wydatkowano w związku z: 

a) wykonaniem ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do 
aktualizacji operatu ewidencji gruntów z tytułu zmiany rodzaju użytku gruntowego rolnego na użytek leśny 
w ramach działania PROW w następujących 7 obrębach powiatu grajewskiego: Ciemnoszyje, Woźnawieś, m. 
Szczuczyn, Wąsosz, Kosówka, Kapice i Wiązownica dla 12 działek o powierzchni 34 ha należących do 
7 właścicieli 3.300,00 zł, 

b) opracowaniem dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa – projekt podziału działki nr 61 we 
wsi Borawskie Gminy Radziłów o powierzchni 0,9910 ha celem przydzielenia działki renciście 
o powierzchni 0.3000 ha do dożywotniego użytkowania 1.700,00 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 100.000,00 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki, sfinansowane 
dotacją celową z budżetu państwa, dotyczące: 

1)realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, które poniesiono w kwocie 
90.000,00 zł (100,00 % planu), w tym: 

a) zakup energii elektrycznej i cieplnej w związku z utrzymaniem obiektów dworca PKP 18.681,05 zł, 

b) usunięcie awarii wodociągu w obiekcie dworca PKP 6.653,29 zł, 

c) szacunki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 3.722,20 zł, 

d) koszty sporządzenie aktów notarialnych 516,06 zł, 

e) konserwacja c.o. 2.200,00 zł, 

f) zakup usług pocztowych 2.757,70 zł, 

g) podziały nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 3.400,00 zł, 

h) monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego obiektu dworca PKP 2.914,99 zł, 

i) niwelacja terenu i wywóz gruzu 8.540,00 zł, 

j) opłaty wieczystoksięgowe 484,00 zł, 

k) uzupełnienie otworów okiennych w budynku dworca PKP 2.562,00 zł, 

l) podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 5.004,88 zł, 
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m) podatek rolny od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 12,88 zł, 

n) opłata za użytkowanie wieczyste KRUS i V Wydział Ksiąg Wieczystych 2.000,28 zł, 

o) porządkowanie terenu dworca PKP 1.830,00 zł, 

p) odszkodowania za wywłaszczenia i inne 28.719,55 zł, 

2)realizacji zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, które 
poniesiono w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu), w tym: 

a) zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych i drukarek 7.000,00 zł, 

b) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 zł, 

c) zakup akcesoriów komputerowych 2.500,00 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa 363.865,39 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 363.865,39 zł (99,83 % 
planu) i sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa zostały poniesione w związku z: 

a) modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej gmina Radziłów (część) w zakresie 
aktualizacji użytków gruntowych wraz z ich gleboznawczą klasyfikacja dla obrębów ewidencyjnych: 
Klimaszewnica i Kramarzewo – ilość działek 2157 szt. i powierzchni 2945 ha (2 obręby) – II etap prac 
geodezyjno – kartograficznych w kwocie 80.000,00 zł, 

b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 283.865,39 zł (99,78 % 
planu), w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 239.087,71 zł, 

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.084,15 zł, 

- zakup środków czystości 730,26 zł, 

- zakup wyposażenia pomieszczeń i urządzeń biurowych 4.873,60 zł, 

- zakup paliwa do samochodu służbowego 2.241,56 zł, 

- zakup artykułów biurowych i literatury fachowej 1.453,68 zł, 

- zakup energii cieplnej i elektrycznej 5.371,41 zł, 

- usługi pocztowe 4.512,35 zł, 

- remonty pomieszczeń i urządzeń 2.241,69 zł, 

- koszty bankowe 480,00 zł, 

- usługi telekomunikacyjne 1.736,19 zł, 

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.488,00 zł, 

- ubezpieczenie sprzętu i środków transportu 1.723,00 zł, 

- odpis na ZFŚS 3.500,14 zł, 

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 976,81 zł, 

- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego 5.884,06 zł. 

Dział 750 – Administracja publiczna 704.637,92 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków 
(93,81 % planu) sfinansowano: 

a) wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 
239.750,00 zł (100,00 % planu), w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 238.475,84 zł, 

- zakup artykułów biurowych i wyposażenia biurowego na potrzeby porządkowania stanu prawnego 
nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 412,36 zł, 
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- zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie 
ksiąg wieczystych 861,80 zł; 

powyższa kwota obejmuje wydatki na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie 
ksiąg wieczystych, które wyniosły łącznie 102.750,00 zł; 

b) wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 438.895,58 
zł (93,37 % planu), w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 415.820,14 zł, 

- artykuły bhp dla pracowników 1.531,60 zł, 

- badania profilaktyczne pracowników 163,40 zł, 

- podróże służbowe krajowe 1.124,87 zł, 

- szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników 3.035,00 zł, 

- odpisy na ZFŚS 14.230,57 zł, 

c) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 r. finansowane dotacją celową z budżetu państwa; realizacja 
w kwocie 28.992,34 zł (99,97 % planu), w tym: 

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 12.680,00 zł, 

- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych 
oraz sprzątaczki 7.500,00 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń 687,96 zł, 

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 4.545,89 zł, 

- wynajem lokalu na potrzeby poboru 1.952,00 zł, 

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 540,69 zł 

- zakup oprogramowania komputerowego i akcesoriów komputerowych 1.085,80 zł. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.197.681,81 zł. Powyższe środki 
finansowe (100,00 % planu) wydatkowano na: 

1)funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie finansowane dotacją celową 
z budżetu państwa w kwocie 2.819.117,01 zł (100,00 % planu), w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie 2.819.117,01 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z równoważnikami pieniężnymi i ekwiwalentami dla 
funkcjonariuszy 2.390.533.40 zł, 

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (równoważniki pieniężne za 
remont lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy 
i ich rodzin, zasiłek na zagospodarowanie, koszty przejazdów do szkół) 111.389,82 zł, 

- zakup artykułów i materiałów administracyjno – biurowych 7.026,94 zł, 

- zakup materiałów pędnych i smarów 16.383,51 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia transportowego 4.041,26 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia informatycznego 199,99 zł, 

- zakup wyposażenia indywidualnego i użytku zbiorowego 22.416,71 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia łączności 404,27 zł, 

- zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości 9.115,05 zł, 

- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 8.286,83 zł, 

- zakup wyposażenia pomieszczeń 2.899,92 zł, 
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- zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej 38.849,62 zł, 

- doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umożliwiający sprawniejsze likwidowanie zagrożeń 
i ratowanie ludzi w atmosferach skażonych dokonane w ramach zakupu materiałów i wyposażenia 
uzbrojenia i techniki specjalnej 12.000,00 zł, 

- zakup materiałów pozostałych 1.421,19 zł, 

- zakup środków żywności 601,26 zł, 

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu 52.714,13 zł, 

- usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, budowli, maszyn, uzbrojenia, obiektów i urządzeń 
38.322,31 zł, 

- usługi medyczne i badania profilaktyczne pracowników 18.026,30 zł, 

- zakup usług bankowych i pocztowych 1.517,46 zł, 

- zakup usług komunalnych 2.681,55 zł, 

- dzierżawa traktów i łączy 900,96 zł, 

- zakup usług w zakresie szkolenia 4.735,96 zł, 

- aktualizacja oprogramowania komputerowego i pozostałe usługi 13.792,04 zł, 

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.547,36 zł, 

- zakup usług telekomunikacyjnych 9.115,69 zł, 

- przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów służbowych 7.816,04 zł, 

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne funkcjonariuszy 2.705,51 zł, 

- ubezpieczenie majątkowe 15.526,00 zł, 

- pozostałe opłaty i składki 781,85 zł, 

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł, 

- zakup akcesoriów komputerowych 2.468,12 zł, 

- odpisy na ZFŚS 3.000,12 zł, 

- podatek od nieruchomości 12.545,00 zł; 

w roku 2009 wydatki majątkowe finansowane dotacją celową z budżetu państwa nie były 
realizowane, 

2)zakup nowego sprzętu silnikowego do pielęgnacji terenów zielonych na rzecz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach wsparcia 
finansowego z Nadleśnictwa Rajgród w kwocie 1.800,00 zł, 

3)doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w sprzęt ochrony osobistej 
umożliwiający sprawniejsze likwidowanie zagrożeń i ratowanie ludzi w atmosferach skażonych finansowane 
dotacją celową z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 18.000,00 zł, 

4)realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Adaptacja części poddasza budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 
na potrzeby systemu zarządzania działaniami ratowniczymi w powiecie grajewskim” finansowaną ze środków 
własnych powiatu w kwocie 55.000,00 zł, 

5)realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w samochód ratowniczo-
gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego” finansowaną ze 
środków pochodzących z NFOŚiGW otrzymanych za pośrednictwem KW PSP w Białymstoku w kwocie 
300.000,00 zł, 

6)realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. 
„Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratownictwa niezbędny podczas prowadzenia 
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działań ratowniczo-gaśniczych związanych z likwidacją szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe 
(wichury, nawałnice), które miały miejsce w dniach 15-17 sierpnia 2008 r.” finansowaną ze środków własnych 
powiatu w kwocie 3.764,80 zł. 

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.729.163,60 zł. Powyższa kwota 1.726.163,60 zł (99,99 % planu) została 
wydatkowana na: 

1)opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i opłaty prolongacyjnej 
w związku z przedłużeniem przez ZUS terminu spłaty zobowiązań, pensjonariuszy przebywających w Domu 
Pomocy Społecznej w Grajewie nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1.726.163,60 
zł, z tego przez: 

a) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 1.728.107,00 zł, 

b) Dom Pomocy Społecznej w Grajewie 1.056,60 zł. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 155.175,86 zł W ramach kwoty 155.175,86 zł 
(98,20 % planu) zrealizowanych wydatków sfinansowano: 

a) dotacją celową z budżetu państwa funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w kwocie 57.996,83 zł (99,99 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 
52.851,39 zł. Pozostałą kwotę środków finansowych wydatkowano głównie na: 

- zakup energii 164,80 zł, 

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 99,87 zł, 

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.012,67 zł, 

- usługi pocztowe 670,00 zł, 

- wynajem lokalu 1.749,06 zł, 

- podróże służbowe krajowe 25,20 zł, 

- zakup usług telekomunikacyjnych 495,50 zł, 

- odpis na ZFŚS 700,00 zł; 

b) ze środków własnych powiatu funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w kwocie 1.000,00 zł (100,00 % planu), w tym: 

- wynagrodzenie członków składu orzekającego 500,00 zł, 

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 500,00 zł, 

c) dotacją celową z budżetu państwa zadania w zakresie pomocy udzielanej repatriantom w kwocie 46.299,03 
zł, (99,92 % planu), w tym: 

- aktywizacja zawodowa Pani Ludmiły Doroszenko - refundacja części wynagrodzeń i pochodnych 1.649,14 
zł, 

- aktywizacja zawodowa Pani Anusi Doroszenko - refundacja części wynagrodzeń i pochodnych 12.348,47 
zł, 

- zwrot repatriantom części kosztów poniesionych przez nich na remont lokalu mieszkalnego 32.301,42 zł, 

d) realizację, ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego, przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Profesjonalny strażak to 
stabilny rozwój regionu” 49.880,00 zł. 

Realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r. prezentuje tabela Nr 4. 

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM 
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W 2009 r. przychody Funduszu zrealizowano w kwocie 234.814,88 zł (88,61 % planu), natomiast wydatki 
Funduszu - w kwocie 398.446,33 zł (98,28 % planu). Realizację przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym prezentuje tabela Nr 6. 

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

W 2009 r. przychody Funduszu zrealizowano w kwocie 212.712,66 zł (98,94 % planu), natomiast wydatki 
Funduszu - w kwocie 96.486,22 zł (95,11 % planu). Realizację przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prezentuje tabela Nr 7. 

DOCHODY WŁASNE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE 

Jednostki organizacyjne powiatu prowadziły gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów własnych 
i gospodarstw pomocniczych. 

Wpływy na rachunki dochodów własnych zrealizowano w łącznej kwocie 974.760,23 zł (76,38 % planu), 
natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.011.538,13 zł (69,90 % planu). Wykonanie przychodów 
i wydatków dochodów własnych prezentuje tabela Nr 8. 

Przychody gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół w Szczuczynie i Zespole Szkół w Niećkowie 
zrealizowano w łącznej kwocie 257.152,85 zł (110,99 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 
259.890,86 zł (112,17 % planu). Wyższa, od planowanej, realizacja wydatków w Gospodarstwie Pomocniczym 
przy Zespole Szkół w Niećkowie wynika z faktu ujęcia w księgach rachunkowych roku 2009 tej jednostki 
wartości dokonanych zakupów do produkcji rolnej sfinansowanych ze środków budżetowych, których źródłem 
pochodzenia są dopłaty obszarowe do gruntów i do upraw rolnych otrzymywane z ARiMR, a następnie 
przekazanych przez Zespół Szkół w Niećkowie do Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół 
w Niećkowie; wartość tych zakupów opiewa na kwotę: 79.068,99 zł. 

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych prezentuje tabela Nr 9. 
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