
INFORMACJA O ZMIANACH BUD ŻET U POWIATU TORU ŃSKIEGO 
WG STANU NA DZIEŃ 16 czerwca 2011 roku. 

 
DOCHODY BUDŻETOWE. 
 
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Dokonuje się korekty wysokości dotacji ( zmniejszenie )z gminy Łysomice o kwotę 11.198 zł. na 
zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno ÷ Papowo Toruńskie w km 0+300÷7+533 
na dł. 7,233 km”, do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego na dokumentację oraz planowanych 
środkach na studium wykonalności i przygotowanie procedury przetargowej. 
 
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Wprowadza się dochody z tytułu ugody na kwotę 16.300 zł. z przeznaczeniem na kontynuację 
remontu w bud. księgowości Zespołu Szkół w Chełmży przy ul. Hallera. 
 
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 
Na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwotach części subwencji ogólnej 
z dnia 11 lutego 2011 roku Nr ST4-4820/109/2011 dokonuje się korekty: 

- części oświatowej subwencji – zmniejszenie o kwotę 164 993 zł., 
- części równoważącej subwencji - zmniejszenie o 1 zł. 

Zmniejszenia dochodów subwencyjnych spowoduje zmniejszenie wydatków w jednostkach 
oświatowych. 
  
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 
Zwiększa się dochody własne w dz. 801 r. 80130 z tytułu odszkodowania w Z.SZ. CKU Gronowo – 
kwota 4.250 zł. 
 
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 POZOSTAŁE ZADANIA W  ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 
1.W rozdziale 85395 wprowadza się dotacje rozwojowe na realizacje dwóch projektów UE : 

1)Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 
Numer i nazwa działania: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 
Numer i nazwa poddziałania: - 
Tytuł projektu: Ukryte talenty w ŚDS 
Realizator –DPS Browina  
Kwota projektu 49.242 zł. 
2)Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji 
społecznej 
Numer i nazwa działania: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 

 

 Tytuł projektu Przyroda wokół nas integruje najpiękniej  
 Realizator –DPS Browina  
 Kwota projektu 49.565 zł. 

 
2. W rozdziale 85202 zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania w DPS Pigża w wysokości 
3.200 zł. (zakup telewizora). 
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym projektu UE „Szkoła przyszła do ciebie” –po stronie 
dochodowej wzrost dotacji rozwojowej w wys. 4.197 zł. 
4. W dziale 85202 w DPS Dobrzejewice zwiększa się środki z odpłatności mieszkańców za pobyt. 
 



5. W rozdziale 85333 w PUP dokonuje się zwiększenia dochodów UE o kwotę 3.177 zł. na 
realizację projektu „Skuteczny Urząd” (rozliczenia z 2010 roku). 
  
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000 zł. 
na zadania: 

- pomoc dla Gminy Miasto Chełmża na zadanie: „Termomodernizacja dachu na budynku 
biblioteki publicznej w Chełmży” będącym własnością Gminy Miasta Chełmża w wysokości 
do 50.000 zł. w proporcji 40 % kosztów inwestycji. Planowana przez Miasto Gminę Chełmża 
kwota to 125.000 zł., 
-dotacja na zakupy inwestycyjne dla Gminy Miasto Toruń w wysokości 100.000 zł. z 
przeznaczeniem dla PSP w Toruniu na zakup wyposażenia indywidualnego dla strażaków 
stanowiącego wyposażenie samochodu specjalistycznego dla ratownictwa techniczno- 
ekologicznego.  
 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.  
W DPS Browina w rozdziale 92195 wprowadza się dochody własne z tytułu darowizn pieniężnych 
w wysokości 2.500 zł. z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców. 
 
WYDATKI BUD ŻETOWE.   
 
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
1. Dokonuje się korekty wartości zadania inwestycyjnego o 101.804 zł pod nazwą : 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno ÷ Papowo Toruńskie w km 0+300÷7+533 na dł. 
7,233 km, do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego na przygotowanie dokumentacji 
technicznej. 
Wolne środki z w.w rozstrzygnięcia przetargowego w wysokości przeznacza się na częściowe 
zabezpieczenie pozimowych zniszczeń na drogach powiatowych (likwidacja powstałych 
przełomów) . 
2. Dokonuje się korekty wartości zadania inwestycyjnego o 361.832 zł. (w części dotyczącej 
udziału powiatu) pod nazwą: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn -Zarośla Cienkie -Smolno w km 0+000 : 7+756 na 
łączną dł.7,756 km, do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego. 
Wolne środki z w.w rozstrzygnięcia przetargowego przeznacza się na częściowe zabezpieczenie 
pozimowych zniszczeń na drogach powiatowych (likwidacja powstałych przełomów). 
Do korekty pozostaje wyłącznie wartość inwestycji finansowana z dotacji celowej na zadania 
własne powiatu. 
 
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 15.000 zł. na wyceny i ogłoszenia prasowe w 
ramach kwoty planu finansowego przeznaczonego na gospodarkę nieruchomościami powiatu. 
 
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 POZOSTAŁE ZADANIA W  ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 
1. W planach finansowych PCPR i SP dokonuje się zmian dochodów z tytułu odpłatności innych 
powiatów za pobyt w rodzinach zastępczych oraz zmian wydatków dot. rodzin zastępczych, (w tym 
rezygnacja z utworzenia nowej zawodowej rodziny zastępczej), placówek opiekuńczo – 
wychowawczych, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę po 
stronie dochodów i po stronie wydatków 69.000 zł., bez zmian wyniku finansowego w tych 
planach. 



2. W rozdziale 85333 w PUP dla PT w Toruniu dokonuje się zmian planu finansowego w celu 
zabezpieczenia środków na odprawę rentową oraz zwiększa się środki w wysokości 30.750 zł. na 
bieżące koszty utrzymania (uzupełnienie na czynsz i koszty osobowe – zwiększone staże). 
3. W rozdziale 85202 w DPS Browina wprowadza się środki w wysokości 15.050 zł. na usunięcie 
awarii w kuchni. 
4. W rozdziale 85202 w SP zwiększa się środki inwestycyjne w wysokości 16.200 zł. na zadanie 
„Wymiana instalacji centrali SAP w bud. nr 1 na nową centralę SIMENS SISTESIO dla DPS 
Browina”. 
5. W rozdziale 85395 w projekcie UE realizowanym przez DPS Pigża „Inni w postrzeganiu świata, 
równi w potrzebach - integracja poprzez sztukę” dokonuje się zmian w planie finansowym. 
6. W rozdziale 85395 dokonuje się zmian w ramach planów finansowych projektów UE. 
7. W rozdziale 85202 i 85203 w DPS Dobrzejewice dokonuje się zmian w planie finansowym 
jednostki. 
 
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG O 
Dokonuje się zmian klasyfikacji dotacyjnych.  
 
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
1. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000 zł. – przeznaczenie m.in. zakup 
dreimadu (urządzenie do oczyszczalni ścieków)- dot. DPS Browina. 
 
INNE ZMIANY.   
Dokonuje się zmian załącznika nr 3,6 i 8 uchwały budżetowej. 
 


