
 
 

UCHWAŁA Nr 333/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212, art. 222 ust.4, art. 233, art. 237 oraz art. 258 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XII/85/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą 
Nr XIII/92/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.01.2020 r., Uchwałą Nr 189/2020 Zarządu Powiatu 
Toruńskiego z dnia 20.02.2020 r., Uchwałą Nr XIV/94/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26.03.2020 r., 

Uchwałą Nr XV/100/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.042020 r., Uchwałą Nr 239/2020 Zarządu 
Powiatu Toruńskiego z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVII/106/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 
25 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr 263/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 31.07.2020 r. oraz Uchwałą Nr 
XVIII/110/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27.08.2020 r., Uchwałą Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 01.10.2020 r. oraz Uchwałą Nr XX/121/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29.10.2020 
r wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) sumę dochodów powiatu w wysokości „127.281.396”, zastępuje się sumą „127.678.365”, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 

b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „104.505.598”, zastępuje się sumą 
„104.902.567”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej, 

᠆ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) w § 2: 

a) sumę wydatków powiatu w wysokości „137.328.494”, zastępuje się sumą „137.725.463”, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej, 

b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „98.534.540”, zastępuje się sumą 
„98.931.509”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej, 

᠆ stanowiącym załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały; 

3) w § 7: 

a) w pkt 1 sumę rezerwy ogólnej powiatu w wysokości „131.550”, zastępuje się sumą „91.615”, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej, 

                                                   
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r.poz.2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz 

z 2020 r. poz.284, poz.568, poz.695.i poz.1175 
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b) w pkt 2 sumę rezerwy celowej zaplanowanej w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398.t.j) w wysokości „21.165”, zastępuje 
się sumą „0”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej, 

c) w pkt 3 sumę rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości „205.228”, zastępuje się sumą „85.136”, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej, 

᠆ stanowiącym załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały; 

4) załącznik nr 5 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 i 4 do 
niniejszej uchwały; 

5) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  
 Starosta 

Marek Olszewski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 333/2020 
Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 16 listopada 2020 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 333/2020 
Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 16 listopada 2020 r. 
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Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 333/2020 
Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 16 listopada 2020 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 333/2020 
Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 16 listopada 2020 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 333/2020 
Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 16 listopada 2020 r. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 333/2020 
Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 16 listopada 2020 r. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO 

WG STANU NA DZIEŃ 16.11.2020 r. 

 

I. DOCHODY BUDŻETOWE 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

W rozdziale 70005 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.82.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

29 października 2020 r. zwiększa się kwotę dotacji o kwotę 23.332 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 

odszkodowania za nieruchomość gruntową w Małej Nieszawce przejętą z mocy prawa na własność Skarbu 

Państwa. Wydatki realizuje SP w Toruniu. 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

W rozdziale 71012 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.87.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

30 października 2020 r. wycofuje się kwotę dotacji w wys. 6.000 zł, w związku z brakiem możliwości 

wydatkowania środków na opracowania geodezyjno- kartograficzne w roku 2020 (na wniosek SP w Toruniu). 

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 

W rozdziale 85212 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.87.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

23 października 2020 r. wycofuje się kwotę dotacji w wys. 5.000 zł; z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną 

i wprowadzone obostrzenia powiat nie zrealizuje w roku 2020 szkolenia obronnego. 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA  

1. W rozdziale 85203 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.82.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 29 października 2020 r. zwiększa się kwotę dotację celową o kwotę 56.783 zł, z przeznaczeniem na 

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi .Środki pochodzą z rezerwy celowej 

budżetu państwa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2020 r i podlegają szczególnemu rozliczeniu. 

Podział środków na poszczególne jednostki- poniżej. 

 

nazwa jednostki 

liczba uczestników 
z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu 

udział % 

w dotacji - 
proporcjonalnie 

ogółem kwota 
dotacji 

zwiększenie budżetu 

1 
Środowiskowy 

Dom Samopomocy 
w Chełmży  

14 74 41 840 
§ 4300 Zakup usług  

pozostałych 

2 
Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

w Osieku n/Wisłą 

5 26 14 943 

§ 4300 Zakup usług  
pozostałych - 7 472 zł 

§ 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia - 7 471 zł 

razem  19 100 56 783 

 

2. W rozdziale 85205 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.89.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 16 listopada  2020 r. wycofuje się kwotę dotacji celowej w wysokości 10.152 zł, w związku 

z odstąpieniem od realizacji zadania zleconego jakim jest prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie- z powodów sytuacji epidemicznej . 
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DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA  

W rozdziale 85156 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.87.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

10 listopada 2020 r. w r. zwiększa się kwotę dotacji celowej o 233.326 zł, na składki zdrowotne za osoby 

bezrobotne, bez prawa do zasiłku. Wydatki realizuje PUP dla PT w Toruniu. 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

W rozdziale 85321 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.87.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

23 października 2020 r zwiększa się kwotę dotacji celowej w wysokości 6.000 zł, z przeznaczeniem na 

finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w szczególności na 

przeciwdziałanie  i zapobieganie  COVID -19. 

DZIAŁ 855 RODZINA 

W rozdziale 85508 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.89.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

16 listopada  2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 98.680 zł z przeznaczeniem na realizację 

dodatku wychowawczego, o którym mowa  w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

II. WYDATKI BUDŻETOWE  

Uruchamia się rezerwy powiatu: 

Podział rezerwy na zarządzanie kryzysowe 

LP 
Jednostka 

otrzymująca 
środki 

Klasyfikacja Przeznaczenie 

Kwota 

planowanego 
wydatku 

budżetowego 

1 
Starostwo 

Powiatowe 
w Toruniu 

754-75421 
Zakup łóżek dla potrzeb domów pomocy społecznej 
Powiatu Toruńskiego na tworzone miejsc pobytu dla 
pracowników, w przypadkach zbiorowej kwarantanny 

4 000 

2 jw. 754-75421 
Prace remontowe w budynku dzierżawionym Szpitalowi 
Powiatowemu w Chełmży w celu utworzenia oddziału 
izolacji w przypadkach zakażenia wirusem COVID-19 

17 165 

Suma 21 165 

Podział rezerwy ogólnej powiatu 

1 
Starostwo 

Powiatowe 
w Toruniu 

754-75412 
Prace remontowe w budynku dzierżawionym Szpitalowi 
Powiatowemu w Chełmży w celu utworzenia oddziału 
izolacji w przypadkach zakażenia wirusem COVID-19 

1 435 

2 j.w 754-75421 
Zakup łóżek dla potrzeb domów pomocy społecznej 
Powiatu Toruńskiego na tworzone miejsc pobytu dla 
pracowników, w przypadkach zbiorowej kwarantanny 

7 500 

3 j.w 700-70005 Likwidacja domków letniskowych w Osieku 10 000 

4 
Z.SzP w 
Chełmży 

801-80117 

Udział Powiatu w ramach realizacji rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 " 
Aktywna tablica" 

7 000 
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5 
ZSz CKU 
Gronowo 

801-80115 

Udział Powiatu w ramach realizacji rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 " 
Aktywna tablica" 

3 500 

6 
Z.Sz.P w 
Chełmży 

801-80115 

Udział Powiatu w ramach realizacji rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 " 
Aktywna tablica" 

3 500 

7 
Z.SzP w 
Chełmży 

801-80120 

Udział Powiatu w ramach realizacji rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 " 
Aktywna tablica" 

3 500 

8 
Z.SZ im.UE  
w Chełmży 

801-80102 

Udział Powiatu w ramach realizacji rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 " 

Aktywna tablica" 

3 500 

razem 39 935 

Podział rezerwy na wynagrodzenia  osobowe i kładki na ubezpieczenia ZUS 

1 DPS Pigża 852-85202 
Ponadplanowe nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 
i inne w. nieperiodyczne (ponad ustalony na dany rok limit 
wydatków) 

43 861 

2 
ZSz CKU 
Gronowo 

754-75421 

Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-Co-2, zwanej COVID-19- 
refundacja kosztów ośrodka kwarantanny w internacie 

Z.Sz CKU Gronowo 

1 559 

3 
SP w 

Toruniu 
710-71012 

Ponadplanowe nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 
i inne( ponad ustalony na dany rok limit wydatków) 

33 240 

4 jw. 750-75020 
Ponadplanowe nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 
i inne w. nieperiodyczne ( ponad ustalony na dany rok limit 
wydatków) 

33 611 

5 jw. 801-80195 
Ponadplanowe nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 
i inne w. nieperiodyczne ( ponad ustalony na dany rok limit 
wydatków) 

7821 

suma 120 092 

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

W r.60014 w PZD w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, w tym 35.000 zł 

przesunięcie środków  z kosztów osobowych na składki na ubezpieczenia społeczne. 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

W r.75020 dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia kosztów wyposażenia 

nowoutworzonej kasy Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE i DZ. 854  

1. W r.80115 w ZSz CKU Gronowo przesuwa się środki w ramach planu finansowego jednostki, w tym 

20.000 zł na zakup komputerów do pracowni. 
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2. W r. 80117 w planie finansowym Starostwa Powiatowego wprowadza się korekty dotacji dla j.s.t – 

dostosowanie kwot dotacji do ilości uczniów korzystających z usług dokształcania w konkretnych zawodach. 

3. Wprowadza się zmiany w planie ZSP w Chełmży – uzupełnienie braków kosztów osobowych 

w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych na łączną kwotę 282.019 zł. 

4. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych : 

- Z.Sz. im. UE w Chełmży  - r. 80102 – 15.100 zł (zakup telewizora do świetlicy, wymianę wykładziny 

szkolnej) oraz r.80146- 266 zł (uzupełnienie środków na studia podyplomowe nauczycieli), 

- Z.SZ.P w Chełmży – r.80117- 30.000 zł (zakupy ławek i krzeseł oraz pomocy dydaktycznych dla zawodów 

logistyk, informatyk, kucharz i kosmetyczka) oraz r.80195 – 400 zł (zabezpieczenie przeglądu pieca 

gazowego), 

- PPP w Chełmży  r.85406 -9.552 zł (na zakup laptopa, wyposażenia sali sensorycznej w nowym obiekcie filii 

poradni w Dobrzejewicach). 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 

1. W planie finansowym PCPR w Toruniu przenosi się środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę 4.740 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii, usług 

pocztowych, regeneracji tonerów i opłat czynszu na ul. Matejki 63A. 

2. W planach domów pomocy społecznej w r. 85202 następuje zmiana podziału dotacji celowej – z decyzji 

Wojewody Kujawko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

22.10.2020 r. z przeznaczeniem na pracowników, którzy są w największym stopniu narażeni na zakażenie 

COVID-19 (łączna kwota 102.676 zł). Zmiana wynika z korekty ilości osób uprawnionych. Tabela poniżej: 

nazwa jednostki 
liczba 

pracowników* 

udział  %  
pracowników w 

dotacji - 
proporcjonalnie 

kwota dotacji ogółem 
(brutto + składki 

pracodawcy) 

Dom Pomocy Społecznej w Browinie 66 35 36 045 

Dom Pomocy Społecznej w Pigży 44 23 24 031 

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej 
Nieszawce 

52 28 28 400 

Dom Pomocy Społecznej "Dom 
Kombatanta" w  Dobrzejewicach 

26 14 14 200 

razem 188 100 102 676 

 
3. W r.85202 w DPS Browina dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, w tym na zabezpieczenie 

przeciekającego tarasu (15.000 zł) i wykonanie zabudowy meblowej do kuchni i pomieszczenia socjalnego 

DPS (16.000 zł). 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W r.85395 w Starostwie Powiatowym w Toruniu w projekcie „EU geniusz w naukowym labiryncie” dokonuje 

się drobnych korekt planu finansowego. 

DZIAŁ 855 RODZINA  

W planie finansowym PCPR w Toruniu przenosi się środki własne z rozdziału 85510 „Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych” do rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” w wysokości 112.000 zł celem 
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zabezpieczenia zobowiązań wynikających z porozumień pomiędzy powiatami za dzieci umieszczone 

w rodzinie zastępczej i zobowiązań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

III. INNE ZMIANY 

1.W uchwale budżetowej wymienia się zał. Nr 5 i 8.  

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 5657


		2020-11-25T10:25:32+0000
	Polska
	Rafał Krzyżanowski
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




