
 

 

UCHWAŁA Nr IV/26/2019 

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 14 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.1)) oraz art. 212, art. 233 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.2)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019,wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) sumę dochodów powiatu w wysokości „102.641.375”, zastępuje się sumą „104.503.072” zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 

b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „92.747.790”, zastępuje się sumą 

„93.878.213”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 

c)  w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „9.893.585”, zastępuje się sumą 

„10.624.859”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 

- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) w § 2: 

a) sumę wydatków powiatu w wysokości „104.464.371”, zastępuje się sumą „106.326.068”, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, 

b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „85.089.610” zastępuje się sumą 

„86.782.671”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, 

c)  w pkt 2 sumę wydatków majątkowych w wysokości „19.374.761” zastępuje się sumą ”19.543.397”, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, 

- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 3, 4, 5 i 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5 i 6 do 

niniejszej uchwały; 

4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 

poz. 1432 i poz. 2500. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 

poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Paweł Polikowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2019 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 14 lutego 2019 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2019 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 14 lutego 2019 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/2019 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 14 lutego 2019 r. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/26/2019 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 14 lutego 2019 r. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/26/2019 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 14 lutego 2019 r. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/26/2019 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 14 lutego 2019 r. 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/26/2019 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 14 lutego 2019 r. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA 

DZIEŃ 14.02.2019r. 

 

I. DOCHODY BUDŻETOWE 

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii  

 

W SP w Toruniu uzupełnia się środki z tytułu opłat za prowadzenie państwowego funduszu geodezyjnego 

i kartograficznego o kwotę 14.370 zł.  

 

Środki przeznacza się zakup modułu do systemu EWID 2007 do obsługi przekształceń użytkowania 

wieczystego na własność i świadczenie usługi rocznej asysty. 

Program pozwoli na: 

- ewidencję przekształconych na własność, 

- ewidencję opłat za przekształcone udziały własności , 

- pobieranie danych z rejestru mienia wraz z kwotami opłat za użytkowanie wieczyste, 

- wydruki zaświadczeń o przekształceniu, 

- zbiorcze naliczanie opłaty rocznej, 

oraz na uzupełnienie środków  na zakupy regałów do archiwum (3.300 zł.). 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

 

Rozdział 80102 Szkoła podstawowa specjalna  

 

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie projektu „Wykonanie pracowni 

krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. 

UE w Chełmży „ o kwotę 449.818 zł ( nieprzekazane środki UE przez instytucję zarządzającą w roku 2018). 

Wydatki zrealizowano w roku 2018. 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe  

 

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie projektu „Zmiana sposobu użytkowania 

strychu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży przy ul. Hallera 23 na cztery pracownie nauki zawodu 

oraz dobudowę windy zewnętrznej” o kwotę 281.456 zł. (nieprzekazane środki UE przez Instytucję 

zarządzającą w roku 2018) .Wydatki zrealizowano w roku 2018. 

 

DZIAŁ 853 POZSOTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 

W oparciu o decyzję Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koryguje się środki Funduszu Pracy na 

dofinansowanie w roku 2019 kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 

dla PT o kwotę 61.400 zł.(decyzja Nr DF.I.4021.2.1.2019MP z dnia 8 stycznia 2019 r.) 

 

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 

1.W oparciu o rozliczenie wykorzystania dotacji celowych w ramach projektu „ Powiatowi zawodowcy” za rok 

2018 z tytułu przesunięcia harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.273 zł.  

2.W oparciu o rozliczenie wykorzystania dotacji celowych w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym 

labiryncie” za rok 2018 z tytułu przesunięcia harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan dochodów 

o kwotę 74.947 zł.  
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3. Wprowadza się dotację rozwojową oraz dotację celową partnerów projektu o nazwie „EU-geniusz w świecie 

3D”: 

- dotacja rozwojowa 851.813 zł, 

- porozumienia z gminami – 143.420 zł. 

 

II. WYDATKI BUDŻETOWE  

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

 

1. W rozdziale 60014 w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Toruniu 4 niżej wymienione 

zadania inwestycyjne – (dotacyjne) otrzymują nazwę „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 

oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze 

wojewódzkiej nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno”, zgodnie z aneksem Nr 1 do 

porozumienia intencyjnego Nr IB-I-T.041.3.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. zawartego pomiędzy Marszałkiem 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminą Chełmża i Powiatem Toruńskim. 

 

Łączna kwota zadania wynosi 59.100 zł. 

 

Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz 

Zelgno 
5 850 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - 

Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 
20 850 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości 

Zelgno w km 42+430 do km 43+141 
11 700 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - 

granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135 
20 700 

 

2. W planie finansowym PZD w Toruniu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.711 zł. na zadanie 

„Wykupy gruntów związanych z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019 C na odcinku ok. 400 m 

w miejscowości Brąchnowo”. 

3. Wprowadza się środki w wysokości 20.000 zł. na zabezpieczenie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej 

Nieszawa na utrzymanie przeprawy promowej  w Nieszawie. 

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 

Rozdział 75020 Administracja publiczna  

 

W Starostwie Powiatowym w Toruniu: 

- wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych w ramach planu finansowego, 

- uzupełnia się środki w wysokości 3.300 zł na zakupy  inwestycyjne „Zakup regałów archiwalnych”. 

 

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

Rozdział - 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 

 

W Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na nieodpłatną 

pomoc prawną dla mieszkańców powiatu toruńskiego  na rok 2019. 

 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

 

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna 
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1. W związku z niewydatkowaniem w roku 2018 kwoty 2.941 zł w ramach  projektu „Wykonanie pracowni 

krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. 

Unii Europejskiej w Chełmży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego zwiększa się plan wydatków budżetowych w roku 2019. 

2. W Z. Sz. im. UE w Chełmży wprowadza się środki na wydatki w wysokości 4.800 zł. z tyt. opłaty za 

przyłączenie do sieci gazowej kotłowni. 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 

W związku z niewydatkowaniem w roku 2018 kwoty 5.074 zł w ramach projektu „Zmiana sposobu 

użytkowania strychu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży przy ul. Hallera 23 na cztery pracownie 

nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się  wydatki budżetowe roku 2019. 

 

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Z. Sz. P. w Chełmży wprowadza się środki w wysokości 

5.000 zł. na zakupy dydaktyczne w związku z uruchomieniem nowego zawodu (kosmetyczka). 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 80195 Pozostała działalność 

W CKU Gronowo zwiększa się plan wydatków w  dwóch rozdziałach o kwotę 37.730 zł. jako zwrot kwot, 

które przekazane zostały z rachunków wyodrębnionych stołówki szkolnej i warsztatów na dzień 31.12.2018 r. 

na konta dochodów powiatu. Środki te stanowiły: 

- odpłatności uczniów za wyżywienie w internacie,  

- dochody z warsztatu, 

- dochody z ARiMR z tytułu płatności obszarowych. 

 

852 POMOC SPOŁECZNA 

 

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 

 

1. W DPS Wielka Nieszawka wprowadza się wydatki na zakup dźwigu osobowego w wysokości 105.000 zł.  

2. Zadanie inwestycyjne w DPS Pigża o nazwie „Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni 

oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych w DPS w Pigży (branża sanitarna i elektryczna)” przenosi się do planu 

finansowego Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

3. W DPS Browina: 

- wprowadza się wydatki inwestycyjne (częściowa realizacja wniosku DPS Browina z dnia 29.01.2019 r. 

Nr SE.070.16.2019.AWM) m. innymi dot. zmiany ogrzewania ciepłej wody dla lokatorów oraz realizacji 

decyzji PINB z dnia 4.12.2018 r.,  

- zmienia się wydatki budżetowe w ramach planu finansowego jednostki na rok 2019. 

4. W DPS Dobrzejewice wprowadza się wydatki remontowe (polepszenie standardu usług) w wysokości 

16.000 zł. między innymi na uzupełnienie ogrodzenia (w tym brama) oraz modernizacja podestu schodów, 

wiatrołap, wymiana płytek. 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia  

 

W planach finansowych ośrodków wsparcia w Chełmży i w Osieku dokonuje się zmian w zakresie wydatków 

budżetowych w celu zabezpieczenia podwyższenia kosztów osobowych o 5% od 1 stycznia 2019 r. 

 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZDANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności  

 

Dokonuje się zmian w ramach wydatków budżetowych w  planie finansowym PZooSN na rok 2019.  
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Rozdział 85395 - Pozostała działalność 

 

1. W oparciu o rozliczenie wykorzystania dotacji celowych w ramach projektu „ Powiatowi zawodowcy” 

za rok 2018 z tytułu przesunięcia harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan wydatków o kwotę 

183.404 zł.  

2. W oparciu o rozliczenie wykorzystania dotacji celowych w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym 

labiryncie” za rok 2018 z tytułu przesunięcia harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan wydatków 

o kwotę 487.934 zł.  

3. Wprowadza się projekt „EU-geniusz w świecie 3D”. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU - 01.05.2019 – 30.06.2023 

CEL PROJEKTU - zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu 

powiatu toruńskiego i Kowalewa-Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, 

podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania 

eksperymentalnego do 30.06.2023r. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU  

- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

- realizacja zajęć metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D 

- szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod nauczania eksperymentalnego, obsługi i wykorzystania drukarek 

3D oraz programowania 

- zakup doposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania eksperymentalnego 

GLÓWNE WSKAŹNIKI  

- 198 nauczycieli objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych 

- 39 szkół doposażonych w drukarki 3D 

- 213 nauczycieli objętych wsparciem w projekcie, którzy wezmą udział w szkoleniach podnoszących ich 

kompetencje i kwalifikacje zawodowe 

- 1900 uczniów nabędzie nowe kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie 

- 30000 godzin zajęć zrealizowanych metodą eksperymentu 

WARTOŚĆ PROJEKTU – 4 180 595,00 zł. 

 

III. INNE ZMIANY   

1. Dokonuje się zmiany zał. Nr 3, 4,5,7 do uchwały budżetowej. 

2. W załączniku Nr 4 źródłem finansowania deficytu budżetowego są wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy; źródłem finansowania rozchodów budżetowych są wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. 
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