
INFORMACJA O ZMIANACH BUD śETU POWIATU TORU ŃSKIEGO  
WG STANU NA DZIEŃ 9 lutego 2012 roku. 

 
DOCHODY BUDśETOWE. 
 
DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ 
1.Dokonuje się korekty dochodów z tytułu porozumień z j.s.t na drodze „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie „ w wysokości - 374 564 zł – po rozstrzygnięciach 
przetargowych . 
2. Wprowadza się dochody z tytułu porozumień z j.s.t z tytułu realizacji zadania „Budowa mostu 
drogowego przez rzekę Struga Toruńska na drodze powiatowej nr 2023 ChełmŜa - Świętosław - 
Węgorzyn w m. Zajączkowo wraz z dojazdami „ w wysokości 132 500 zł . 
3. Uzupełnia się środki UE w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo 
Toruńskie „ o kwotę 25 zł . 
 
WYDATKI BUD śETOWE 
W roz. 60014 w PZD w Toruniu dokonuje się zmiany w planie finansowym inwestycyjnym w 
następujący sposób :  

1. Wysokość nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C 
Turzno-Papowo Toruńskie , w wyniku rozstrzygnięcia przetargu prezentuje tabela : 

 

Wyszczególnienie 2011 2012 Razem Uwagi 
Opracowanie 
dokumentacja 

techniczna DP nr 
2011 na odc 

0+300 – 7+533  

 80 196,00 zł   - zł   80 196,00 zł  
wartość 

faktyczna 

Opracowanie 
studium 

wykonalności  
 10 332,00 zł   - zł   10 332,00 zł  

wartość 
faktyczna 

Opracowanie 
SIWZ dla 

przetargu na 
wyłonienie 

wykonawcy robót 
drogowych 

 5 904,00 zł   - zł   5 904,00 zł  
wartość 

faktyczna 

Wykonanie robót 
drogowych 

 - zł  
 3 678 

109,61 zł  
 3 678 109,61 

zł  
wartość 

faktyczna 

Inspektor nadzoru  - zł   39 360,00 zł   39 360,00 zł  
wartość 

szacowana 

Wydatki osobowe   - zł   50 000,00 zł   50 000,00 zł  
wartość 

szacowana 

Razem brutto 96 432,00 3 767 469,61 3 863 901,61 
 
 

2. Wprowadza się środki na zadanie pn. „Budowa mostu drogowego przez rzekę Struga Toruńska 
na drodze powiatowej nr 2023 ChełmŜa - Świętosław - Węgorzyn w m. Zajączkowo wraz z 
dojazdami „ w kwocie 1.250.000 zł .  
Dla w.w zadania planuje się pozyskanie dodatkowej kwoty w wysokości 1.250.000 zł z rezerw 
celowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej . 



3. Koryguje się wartość zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko o kwotę 
142.500 zł. 

 
INNE ZMIANY . 
 
1.Dokonuje się korekty deficytu budŜetowego o kwotę 594 215 zł t.j do kwoty 2 012 770 zł. Źródłem 
finansowania deficytu jest : 
- kredyt bankowy długoterminowy – w wysokości 2 012 770 zł  
2. Załączniki nr 3,4 ,5 i 7 do uchwały budŜetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale. 
3. W wydatkach budŜetowych wprowadza się prawidłową klasyfikację wydatku na odsetki bankowe 
w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i poŜyczek jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Było : 8070 -Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz 
innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 
Winno być :8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŜyczek. 
4. Łącznie dochody budŜetowe – zmniejszenie o kwotę 242 039 zł .  
5. Łącznie wydatki budŜetowe – zmniejszenie o kwotę 836 254 zł .  


