
Załącznik nr 6

do Uchwały Nr 271/2013

Zarządu Powiatu Toruńskiego

z dnia 27.11.2013 r.

Załącznik  nr  8 do   Uchwały   RPT 

w  sprawie  budŜetu   PT  na  2013 rok

DOTACJE  UDZIELONE  Z  BUDśETU  POWIATU TORUŃSKIEGO  W  2013 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 . 

62 465 62 465

2 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo  - inwetycje drogowe 10 000 10 000

600 60014 2710 Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Nieszawa  - przeprawa promowa  10 000 10 000

750 75020 2320
Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu " Program działań dla miejskich 

obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-

2020”.

10 050 10 050

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 

67 000 67 000

4 801 80130 2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu   na zadania  bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego
7 280 7 280

5 801 80130 2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania  bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego
2 720 2 720

6 801 80130 2330
Dotacje celowe przekazane do   samorządu   województwa  na zadania  bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego
20 000 20 000

7 801 80146 2310
Dotacje celowe przekazane gminie lub  miastu  stołecznemu  Warszawie  na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
8 151 8 151

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 .

660 970 660 970

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 .

256 410 256 410

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 .

27 950 27 950

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.

      

335 299 335 299

13 900 90019 2810
Dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  

realizacji  fundacjom
16 000 16 000

14 900 90019 2820
Dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  

realizacji  stowarzyszeniom 
41 000 41 000

16 900 90019 6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
0 0

17 921 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.

86 950 86 950

18 92108 2820
Dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  

realizacji  stowarzyszeniom 
4 500 4 500

19 92195 2810
Dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  

realizacji  fundacjom
2 000 2 000

20 92195 2820
Dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  

realizacji  stowarzyszeniom 
11 500 11 500

21 926 92605 2820
Dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  

realizacji  stowarzyszeniom 
49 000 49 000

22 630 63003 2820
Dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  

realizacji  stowarzyszeniom 
5 000 5 000

Ogółem 1 694 245 1 502 780 191 465


