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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  budŜetu  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 . 

68 200 68 200

2 600 60014

6300

Pomoc finansowa dla Gminy ChełmŜa  na 
współfinanowanie  kosztów inwestycyjnych w wys. 
200.000 zł i Gminy Czernikowo na  współfinansowanie 
kosztów inwestycji drogowej realizowanej w ramach 
NPPDL - w wysokości 10.000 zł 210 000 210 000

3 630 63003 2820

dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 5 000 0 5 000

4 754 75495 2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu   na zadania  
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między  jednostkami samorządu terytorialnego -  dotacja   
dla  Miasta   Torunia   -  koszty  utrzymania  centrum  
zarządzania  kryzysowego 67 000 67 000

5 801 80130 2320

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

80130 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 3 000 3 000

80130 2330

Dotacje celowe przekazane do   samorządu   województwa  
na zadania  bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 20 000

80146 2310

Dotacje celowe przekazane gminie lub  miastu  stołecznemu  
Warszawie  na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 420 8 420

6 852 85201 2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieŜące 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 .

763 100 763 100

85201 2360

Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
poŜytku publicznego 129 060 129 060

85204 2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieŜące 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 .

247 600 247 600

85311 2320

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

29 600 29 600
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8 854 85406 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 
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   młodzieŜy 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 młodzieŜy z gminy 
Łysomice.
      

395 000 395 000

9 900 90019 2810

Dotacja  celowa  z  budŜetu  na  finansowanie  lub  
dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  
fundacjom 16 000 16 000

90019 2820

Dotacja  celowa  z  budŜetu  na  finansowanie  lub  
dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom 36 000 36 000

10 921 92116 2310

Dotacje celowe przekazane gminie   na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień  (umów )  między 
jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja  dla 
Gminy  Miasta  ChełmŜa  za  zadania  powiatu - 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w ChełmŜy - 
wydatki bieŜące. 79 060 79 060

92108 2820

Dotacja  celowa  z  budŜetu  na  finansowanie  lub  
dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom 6 000 6 000

92195 2810

Dotacja  celowa  z  budŜetu  na  finansowanie  lub  
dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  
fundacjom 2 000 2 000

92195 2820

Dotacja  celowa  z  budŜetu  na  finansowanie  lub  
dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom 10 000 10 000

11 926 92605 2820

Dotacja  celowa  z  budŜetu  na  finansowanie  lub  
dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom 52 000 52 000

2 157 040 1 832 780 324 260Ogółem
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