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DOTACJE  UDZIELONE  Z  BUDŻETU  POWIATU TORUŃSKIEGO  W  2011   ROKU

Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania RAZEM 

Dotacje  dla  
jednostek   
sektora   
finansów  
publicznych 

Dotacje  dla  
jednostek  
spoza  
sektora   
finansów  
publicznych 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 .020 .02002 2830

Dotacja  celowa  z  budżetu  na  
finansowanie  lub  dofinansowanie  
zadań  zleconych  do  realizacji  
pozostałym  jednostkom  nie    
zaliczanym  do  sektora  finansów  
publicznych -w ramach  podpisanych 
porozumień z  nadleśnictwami  Toruń, 
Dobrzejewice , Cierpiszewo oraz  
Gniewkowo w sprawie nadzoru nad 
lasami nie stanowiącymi własności 
skarbu państwa . 

59 202 59 202

2 600 60014 6610

Dotacje  celowe przekazane gminie  na  
inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  
realizowane  na  podstawie  porozumień  (  
umów ) pomiędzy  jednostkami  
samorządu  terytorialnego -dotacje  dla  
gmin  które  uczestniczą  w  programie  
NPPDL  na  lata  2008-2011 (  Gmina  
Łubianka , Czernikowo i  Chełmża)

12 000 12 000

3 754 75495 2320

Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu   na zadania  bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między  jednostkami 
samorządu terytorialnego -  dotacja   
dla  Miasta   Torunia   -  koszty  
utrzymania  centrum  zarządzania  
kryzysowego 65 600 65 600

4 801 80120 2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej szkoły lub innej placówki 
oświatowo - wychowawczej 0 0

5 801 80130 2320

Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu   na zadania  bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między  jednostkami 
samorządu terytorialnego 10 000 10 000

6 801 80130 2330

Dotacje celowe przekazane do   
samorządu   województwa  na zadania  
bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między  jednostkami 
samorządu terytorialnego

30 000 30 000

7 801 80146 2310

Dotacje celowe przekazane gminie lub  
miastu  stołecznemu  Warszawie  na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

9 900 9 900
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8 852 85201 2320

Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
.Przekazanie  dotacji przez powiat  
toruński  dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego  na  koszty  
utrzymania   dziecka  naszego  
powiatu  w   placówce  opiekuńczej   
na terenie  innego  powiatu .

286 089 286 089

9 852 85204 2320

Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
.Przekazanie  dotacji przez powiat  
toruński  dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego  na  koszty  
utrzymania   dziecka  naszego  
powiatu  w   rodzinie  zastępczej  na 
terenie  innego  powiatu .

213 329 213 329

10 85395 2000

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich 19 073

11 853 85311 2320

Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
.Przekazanie  dotacji przez powiat  
toruński  dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego  na  
współfinansowanie warsztatów terapii 
zajęciowej .

18 287 18 287

12 854 85406 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie  porozumień (umów) p. 
jednostkami samorządu terytorialnego 
:Urząd  Miasta   Torunia  -Poradnia 
Psychologiczno Pedagogiczna w 
Toruniu .Na podstawie zawartego 
porozumienia poradnia świadczy 
usługi dla dzieci i   młodzieży z gmin: 
Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś 
Wielka. 
        
Urząd  Gminy  Łysomice -Poradnia 
Psychologiczno Pedagogiczna w 
Łysomicach .
Na podstawie  zawartego 
porozumienia poradnia świadczy 
usługi dla dzieci i młodzieży z gminy 
Łysomice.
      

336 000 336 000
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13 900 90019 2810

Dotacja  celowa  z  budżetu  na  
finansowanie  lub  dofinansowanie  
zadań  zleconych  do  realizacji  
fundacjom 15 000 15 000

14 900 90019 2820

Dotacja  celowa  z  budżetu  na  
finansowanie  lub  dofinansowanie  
zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom 35 000 35 000

15 900 90019

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

50 000

16 900 90019

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

100 000

17 92116 2310

Dotacje celowe przekazane gminie   
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień  (umów )  
między jednostkami samorządu 
terytorialnego Dotacja  dla Gminy  
Miasta  Chełmża  za  zadania  
powiatu - Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Chełmży - 
wydatki bieżące. 77 750 77 750

18 92108 2820

Dotacja  celowa  z  budżetu  na  
finansowanie  lub  dofinansowanie  
zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom 5 200 5 200

19 92195 2810

Dotacja  celowa  z  budżetu  na  
finansowanie  lub  dofinansowanie  
zadań  zleconych  do  realizacji  
fundacjom 0 0

20 92195 2820

Dotacja  celowa  z  budżetu  na  
finansowanie  lub  dofinansowanie  
zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom 12 000 12 000

21 926 92605 2820

Dotacja  celowa  z  budżetu  na  
finansowanie  lub  dofinansowanie  
zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom 50 000 50 000

Ogółem 1 404 430 1 078 028 326 402


