
INFORMACJA O ZMIANACH BUD śETU POWIATU TORU ŃSKIEGO 
WG STANU NA DZIEŃ 27.11.2013 r. 

 
DOCHODY BUDśETOWE 
 
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami decyzją Wojewody Kujawsko – 
Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. Nr WFB.I.3120.80.2013 zmniejsza się plan dotacji 
celowej na rok 2013 o kwotę 15.000 zł ,zgodnie z wnioskiem powiatu. 
 
DZIAŁ 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 
W rozdziale 71015 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2013r. Nr 
WFB.I.3120.77.2013 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 5.967zł. z 
przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z 
podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej. PowyŜsze środki pochodzą z 
rezerwy celowej cz. 83, poz. 73 ustawy budŜetowej na 2013r.  
 
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
W rozdziale 75011 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2013r. Nr 
WFB.I.3120.77.2013 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 5.342zł. z 
przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z 
podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej. PowyŜsze środki pochodzą z 
rezerwy celowej cz. 83, poz. 73 ustawy budŜetowej na 2013r.  
 
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 
W rozdziale 85415 zmniejsza się kwotę dotacji celowej Województwa Kujawsko –Pomorskiego na 
stypendia dla uczniów uzdolnionych , zgodnie z planowanymi wydatkami . 
 
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA  
W rozdziale 85156 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013r. Nr 
WFB.I.3120.89.2013 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 414.302zł. z 
przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
 
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA  

1. W rozdziale 85202 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 
2013r. Nr WFB.I.3120.77.2013 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 
60.889zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne 
pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki 
rentowej. PowyŜsze środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 73 ustawy budŜetowej 
na 2013r.  

2. W rozdziale 85203 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 
2013r. Nr WFB.I.3120.77.2013 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 
6.988zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne 
pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki 
rentowej. PowyŜsze środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 73 ustawy budŜetowej 
na 2013r.  

3. W rozdziale 85203 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. 
Nr WFB.I.3120.88.2013 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 68.000zł. z 
przeznaczeniem na bieŜące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy. 

 
 



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W rozdziale 85321 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2013r. Nr 
WFB.I.3120.77.2013 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 419zł. z 
przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z 
podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej. PowyŜsze środki pochodzą z 
rezerwy celowej cz. 83, poz. 73 ustawy budŜetowej na 2013r.  
 
WYDATKI BUD śETOWE 
 
DZIAŁ 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 
W rozdziale 71015 w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Toruniu wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 5.967zł. z przeznaczeniem na 
uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 
dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej. PowyŜsze środki pochodzą z rezerwy celowej 
budŜetu państwa. Dokonuje się równieŜ zmiany planu finansowego. 
 
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
W rozdziale 75011 w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu wprowadza się środki 
z dotacji celowej w wysokości 5.342zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na 
ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. 
wysokości składki rentowej. PowyŜsze środki pochodzą z rezerwy celowej budŜetu państwa. 
Dokonuje się równieŜ zmiany planu finansowego. 
 
DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA  
W rozdziale 75818 dokonuje się podziału rezerw: 

− r. ogólna dział 926 r. 92695 ,kwota - 10.000 zł - zabezpieczenie imprezy sportowej 
Samorządowy Festyn Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego  

− r. inwestycyjna  
� dział 801 r. 80130, kwota 4.511 zł -uzupełnienie środków na budowę boiska sportowego w 

ChełmŜy- po rozstrzygnięciu przetargowym (ułoŜenie kostki brukowej), realizacja SP w 
Toruniu,  

� dział 852 r. 85202, kwota 20.500 zł – zakup sprzętu kuchennego (patelnia, kotły, szafa 
chłodnicza, realizacja w DPS Browina), 

� dział 852 rozdział 85218, kwota 12.000 zł, realizacja PCPR w Toruniu – zakup programu 
FK, Płace, Kadry. 

 
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

1. 1.Dokonuje się rozliczenia placówek oświaty w zakresie limitów na bonusy dla szkół , 
limitów oleju opałowego. 

2. 2.W placówkach oświatowych zwiększa się środki na zakupy dydaktyczne : 
Z. Sz. CKU Gronowo - 30.000 zł, 
Z.SZ w ChełmŜy - 10.000 zł,  
Z.SZ.S w ChełmŜy - 10.000 zł, 
Szkoła Muzyczna w ChełmŜy - 10.000 zł.  

3. Wprowadza się środki w wysokości 10.000 zł na przeniesienie serwerowni szkolnej z Z.Sz. 
CKU Gronowo- 8.000 zł – zakupy, 2.000 zł usługi. 

4. Wprowadza się środki w wysokości 30.000 zł na remont warsztatów Z.Sz. CKU Gronowo 
(wymiana rynien, opasek wokół budynku i inne drobne prace remontowe). 

 
 
 



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 
W rozdziale 85156 zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w ChełmŜy o kwotę 
2.323zł. oraz Zespołu Szkół w ChełmŜy o kwotę 2.416zł. do wysokości przewidywanego 
wykonania wydatków w tym rozdziale. Zwiększa się tym samym plan finansowy Powiatowego 
Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego o kwotę 4.739zł.  
W powyŜszym rozdziale zwiększa się takŜe plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy dla 
Powiatu Toruńskiego o środki z dotacji celowej w wysokości 414.302zł. z przeznaczeniem na 
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.  
 
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA  

1. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w 
Dobrzejewicach, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju opałowego do 
celów grzewczych i przeznacza się na zakup środków Ŝywności oraz środki czystości. 
Ponadto zwiększa się plan finansowy o kwotę 10.124zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie 
wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 
lutego 2012r. wysokości składki rentowej (rezerwa celowa budŜetu państwa).  

2. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w 
Browinie, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju opałowego do celów 
grzewczych i przeznacza się na zakup materiałów i wyposaŜenia. Ponadto zwiększa się plan 
finansowy o kwotę 23.388zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie 
społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości 
składki rentowej (rezerwa celowa budŜetu państwa).  

3. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w 
PigŜy, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju opałowego do celów 
grzewczych i przeznacza się na zakup wyposaŜenia na rzecz mieszkańców. Ponadto 
zwiększa się plan finansowy o kwotę 13.118zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie 
wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 
lutego 2012r. wysokości składki rentowej (rezerwa celowa budŜetu państwa).  

4. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w 
Wielkiej Nieszawce, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na wydatki nieperiodyczne i 
przeznacza się na zakup wyposaŜenia na rzecz mieszkańców. Ponadto zwiększa się plan 
finansowy o kwotę 14.259zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie 
społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości 
składki rentowej (rezerwa celowa budŜetu państwa).  

5. W rozdziale 85203 dokonuje się zmian planu finansowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na zakup oleju 
opałowego do celów grzewczych i przeznacza się na zakup środków Ŝywności i 
wyposaŜenia.  
Zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku o środki z 
dotacji celowej w wysokości 38.000zł. zgodnie z wnioskiem złoŜonym przez jednostkę na 
bieŜące funkcjonowanie oraz 3.700zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na 
ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. 
wysokości składki rentowej (rezerwa celowa budŜetu państwa). 

6. W rozdziale 85203 dokonuje się zmian planu finansowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Browinie z siedzibą w ChełmŜy, w tym uwalnia się niewykorzystany limit 
na zakup oleju opałowego do celów grzewczych i przeznacza się na zakup materiałów i 
wyposaŜenia. 
Zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie z siedzibą 
w ChełmŜy o środki z dotacji celowej w wysokości 30.000zł. zgodnie z wnioskiem 
złoŜonym przez jednostkę na bieŜące funkcjonowanie oraz 3.288zł. z przeznaczeniem na 
uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z 



podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej (rezerwa celowa budŜetu 
państwa). 

 
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W  ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

1. W rozdziale 85321 w planie finansowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 419zł. z 
przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w 
związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej. PowyŜsze 
środki pochodzą z rezerwy celowej budŜetu państwa. 

2. W rozdziale 85333 w PUP dla PT w Toruniu zmienia się plan finansowy na wniosek 
jednostki. 

 
INNE ZMIANY  
Załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale. 


