
INFORMACJA O ZMIANACH BUD ŻET U POWIATU TORU ŃSKIEGO  
WG STANU NA DZIEŃ 28 grudnia 2010 ROKU 

 
DOCHODY BUDŻETOWE 
 
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5/4822/52p/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 
roku zwiększa się kwotę subwencji oświatowej o kwotę 20.289 zł z tytułu dofinansowania 
kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także 
nauczycieli odchodzących na emeryturę w trybie art. 8 8 Karty Nauczyciela. 

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5/4822/71p/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 
roku zwiększa się kwotę subwencji oświatowej o kwotę 7.846 zł z tytułu dofinansowania do 
remontów bieżących w obiektach oświatowych .  

 
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANOIE I DZIAŁ 854  

1. Zmniejsza się dochody z tytułu dopłat bezpośrednich o kwotę 50.000 zł. 
2. Zmniejsza się dochody z dotacji województwa kujawsko- pomorskiego o kwotę 2.400 zł na 

pomoc stypendialną (dwie osoby nie zakwalifikowały się). 
 
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA  

1. W rozdziale 852 Domy Pomocy Społecznej , na podstawie decyzji nr WFBI.3011-138/10 z 
dnia 3 grudnia 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego dokonuje się zmniejsza się 
kwotę dotacji celowej o kwotę 31.320 zł. przeznaczoną na koszty utrzymania mieszkańców 
w domach pomocy społecznej do wysokości przedłożonych przez powiat rozliczeń.  
Jednocześnie zwiększa się dochody własne z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPD 
Wielka Nieszawka o w/w kwotę.  

2. W rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na podstawie decyzji nr 
WFBI.3011-136/10 z dnia 2 grudnia 2010 roku Wojewody Kujawsko –Pomorskiego 
dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 42 zł., do wysokości przedłożonego 
przez powiat zapotrzebowania. 

 
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska dokonuje się korekty dochodów o kwotę 199.100 zł. 
 
WYDATKI BUD ŻETOWE   
 
DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ  
Wprowadza się dodatkowe środki na wydatki bieżące dotyczące zimowego utrzymania dróg 
powiatowych do planu finansowego PZD w Toruniu w wysokości 185.615 zł. 
 
DZIAŁ 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 
Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PINB w Toruniu. 
 
 
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PA ŃSTWOWA I SAMORZADOWA  
W planie finansowym SP w Toruniu uzupełnia się środki na obowiązkowy odpis na ZFŚS 4.327 zł. 
oraz dokonuje się zmian w planie finansowym. 
 
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 

1. Dokonuje się rozliczenia oświaty w zakresie kosztów osobowych na kwotę 127.593 zł .  



2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w Z..SZ. CKU Gronowo na kwotę 7.081 zł z 
przeznaczeniem na zakup pompy . 

3. W Z.SZ. CKU Gronowo zmniejsza się limity na olej opałowy - do wysokości 
zapotrzebowania , zwiększa się limity na program „Bonus „ - wg zapotrzebowania . 

4. W rozdziale 80111 wprowadza się środki inwestycyjne w wysokości 3.493 zł , jako wkład 
własny samorządu w zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych (dla Z.SZ.S w 
Chełmży). 

5. Wprowadza się dotację w wysokości 4.111 zł dla samorządu gminnego (Gmina Miasto 
Chełmża) za współfinansowanie w zadaniu „Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół 
Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży w tym zagospodarowanie terenu sportowego 
Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży”.  

 
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA  

1. Dokonuje się rozliczenia środków będących w dyspozycji PCPR w Toruniu w wysokości 
38.392 zł z tytułu świadczeń w ramach placówek opiekuńczo- wychowawczych 
(usamodzielnienia), rodzin zastępczych (usamodzielnienia). 

2. Dokonuje się rozliczenia dotacji celowych dla innych samorządów w rozdziałach 85201 i 
85204 w SP w Toruniu - zwiększa się kwoty dotacji odpowiednia o kwotę 1.472 zł. i 1.866 
zł. 

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym DPS Dobrzejewice oraz ŚDS w Osieku 
prowadzonym przez DPS Dobrzejewice na kwotę łączną kwotę 39.133 zł. 

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym POW w Chełmży na łączna kwotę 24.535 zł. 
 
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO ŁECZNEJ 

1. Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PUP w Toruniu. 
2. W ramach wydatków z programów finansowanych lub współfinansowanych w ramach EFS 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zmian w ramach planów finansowych 
w SP w Toruniu dwóch projektów: Wszechstronny absolwent na rynku pracy oraz Szkoła 
innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań 
lokalnego rynku pracy i Z.SZ. CKU Gronowo - Szkoła przyszła do ciebie. 

 
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska dokonuje się: 

- korekty wydatków inwestycyjnych o kwotę 199.100 zł z tytułu rozstrzygnięć przetargowych 
w bud. Szewska 23 w Chełmży. W. w środki zostaną wznowienie na zadanie dot. 
termomodernizacji bud. Przy ul .Szewskiej w Chełmży w roku 2011, 

- przeniesienia z wydatków bieżących (z paragrafów 4210 i 4300) kwoty 16.909 zł na wydatki 
inwestycyjne (zakup komputerów i oprogramowania przekraczający wartość jednostkową, 
całkowitą wyposażenia 3.500 zł brutto)  

 
INNE ZMIANY  

1. Dokonuje się zwiększeń środków w ramach dochodów własnych jednostek oświatowych. 
2. Dokonuje się wymiany zał. nr 3, 3A, 6, 8, 9, 12 do uchwały budżetowej.  

 
 


