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ROZDZIAŁ VIII

FUNDUSZE

VIII.1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest funduszem
celowym utworzonym na podstawie przepisów – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Zasady gospodarki funduszem reguluje Dz. U. z dnia 6.08.1997 r. z późn. zm.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2004 r. przedstawia się
następująco:
1. Środki obrotowe na początek roku

665.606,- zł

w tym:

środki pienięŜne

+ 595.361,- zł

naleŜności

+ 104.637,- zł

zobowiązania

- 34.392,- zł

2. Przychody wykonane

287.950,- zł

z czego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat

- wpływy z tyt. wykonania światłokopii mapy do celów

7.668,- zł
17.401,- zł

opiniodawczych, opłaty za przygotowania materiałów
i przyjęcia operatów do zasobu geodezyjnego,
opłaty za udzielanie informacji odnośnie danych
ewidencji gruntów, wpływy za wypis i wyrys z operatu
ewidencyjnego oraz wypisu z rejestru gruntów

(poz.1+2) Ogółem przychody

262.881,- zł

953.556,- zł
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3. Koszty ogółem

452.512,- zł

z czego:

- odprowadzone 20% środków od przychodu do Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu

31.654,-zł

- zakup materiałów i wyposaŜenia

27.482,-zł

( zakup kalkulatorów, karty sieciowej,druków, art. i mat.
biurowych, nośnika oprogramowania)

- zakup usług pozostałych

356.996,-zł

( wykonanie mapy ewidencji gruntów etap II dla miasta
Inowrocław i gminy Inowrocław, mapy ewidencji gruntów
etap III dla miasta Gniewkowo,Janikowo.Pakość,Rojewo
w systemie GeoKaster ,mapy zasadniczej w systemie
Microstation KART-KI)

- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek itp. )

2.326,-zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem )

24.618,-zł

- odsetki od naleŜności

9.436,zł

(poz. 1+2- 3) Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2004r. 501.044- zł
w tym:

- środki pienięŜne na rachunku bankowym

- naleŜności

+ 411.329,- zł
-

89.715,- zł
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VIII.2 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2004 r. przedstawia się
następująco:

1. Środki obrotowe na początek roku

410. 948 ,- zł

2. Przychody

813.209,-zł

w tym:

- środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
- wpływy z tytułu kar
- odsetki bankowe

(poz.1+2) Ogółem przychody

3. Koszty

792.854,- zł,
7.424,- zł,
12.931,- zł

1.224.157,-zł

343.272,-zł

z tego:
- szkolenia pracowników, opłaty bankowe
- edukacja ekologiczna

1.970,- zł,
32.000,- zł,

- zakup programu komputerowego

3.339,- zł,

- przekazane Powiatowi odsetki

7.308,-zł,

-zakup specjalistycznego środka transportu do przewozu
odpadów medycznych dla Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Inowrocławiu

-zakup urządzeń i środków chemicznych dla Komendy Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej
- konserwacja urządzeń melioracyjnych

- opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z
Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego

180.000.-zł,

52.000,-zł,
45.000,- zł,

21.655,- zł

(poz.1+2-3) Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2004 r. 880.885,- zł
Ww. środki wydatkowane zostaną w II półr. br.
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VIII.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jedynym źródłem finansowania polityki społecznej w zakresie rehabilitacji

zawodowej i społecznej

osób niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z

którego realizowane są zadania

wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 123 poz.776
z późn. zm.).

Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do
samorządów powiatowych wg wzoru algorytmu, który w drodze rozporządzenia
określa Rada Ministrów ( Rozp. RM z dnia 13.05.2003 r. Dz. U. Nr 88, poz. 808 ).

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXI132/2004 z dnia 31 marca 2004 r. określiła

zadania i wysokość środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych.

W I półroczu b.r. w

ramach zadań ustawowych udzielono osobom

niepełnosprawnym wsparcia w niŜej wymienionych formach:

-

na podstawie art.12 w/w. ustawy Starosta udzielił poŜyczki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej 4 osobom w wysokości

-

na podstawie art.12 pkt. 5 w/w. ustawy Starosta umorzył 2 osobom
część kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie

-

155.000,- zł,

19.657,- zł,

na podstawie art.26 w/w. ustawy zrefundowano wynagrodzenia
wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wynikające
ze zobowiązań umów zawartych przed rokiem 2003 w kwocie

-

129.813,- zł,

na podstawie art. 35 a ust.1, pkt.7, lit.a w/w. ustawy
dofinansowano koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych
dla 216 osób na łączną kwotę

-

na podstawie art.35 a ust.1, pkt.8 ww. ustawy dofinansowano

116.639,- zł,
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koszty działania warsztatów terapii zajęciowej – kwota

-

402.420,- zł,

na podstawie art.35 a ust.1, pkt. 7 lit.c ww. ustawy
dofinansowano koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 166 osób
w kwocie

-

131.204,- zł,

na podstawie art.35 a ust.1, pkt. 7 lit.d lit/lit ww. ustawy
dofinansowano koszty likwidacji barier architektonicznych i
technicznych dla 20 osób w kwocie

-

156.151,- zł,

na podstawie art.38 i 40 ww. ustawy sfinansowano szkolenia
organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla 5 osób
na łączną kwotę

-

6.564,- zł,

dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

3.744,- zł,

