
 

ZARZĄDZENIE NR 116/FK/07 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 10 października 2007 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, 
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, 
poz. 974) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 
Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 88, 
poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 

budżetu miasta na 2007 rok zmienionej: 
- zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku        

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku     

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku    

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 roku    

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 2007 roku       

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2007 roku       

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- uchwałą Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 81/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 



- zarządzeniem Nr 103/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- zarządzeniem Nr 106A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 roku         
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w kwocie       - 31.555.123,00 

zastępuje się kwotą       - 31.332.546,00 
w tym:           

a) dotacje na zadania zlecone w kwocie                     -   6.140.137,00   
zastępuje się kwotą       -   6.168.107,00                                         

    b)    dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień 
            pozostają w kwocie        -        48.769,00 
    c)    dotacje celowe na zadania własne w kwocie    -   2.141.968,00
 zastępuje się kwotą       -   1.891.421,00 
    d)    subwencje pozostają w kwocie      -   8.828.543,00 
    e)    dochody własne w kwocie                    - 14.395.706,00 
2)  w §2 wydatki w kwocie        - 34.949.379,00      

zastępuje się kwotą       - 34.726.802,00     
w tym: 

    a) wydatki bieżące w kwocie       - 31.161.449,00 
zastępuje się kwotą       - 30.938.872,00 

     w tym: 
-    wynagrodzenia w pozostają w kwocie    -   8.443.020,00 
      zastępuje się kwotą      -   8.447.520,00 

            - pochodne od wynagrodzeń w kwocie    -   1.764.806,00 
 zastępuje się kwotą      -   1.767.584,00 

- dotacje z budżetu pozostają w kwocie     -   2.276.400,00 
-  obsługa długu pozostaje w kwocie         -      306.800,00 

           - pozostałe w kwocie       - 18.370.423,00 
 zastępuje się kwotą      - 18.140.568,00 
     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie    -   3.787.930,00 

w tym: 
-     inwestycyjne pozostają w kwocie    -   3.787.930,00 

3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie     -   3.394.256,00 
 
§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszego    

zarządzenia. 
 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 
 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.  
 
 

Burmistrz Miasta Chełmży 

 

             /-/ mgr Jerzy Czerwiński 

 



           
 
          



 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 116/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 10 października. 2007 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok. 
                                                                                                                                                                                                              

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po     

zmianach 

750   Administracja publiczna 113.000 - 4.778 117.778 

 75011  Urzędy wojewódzkie 113.000 - 4.778 117.778 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

113.000 - 4.778 117.778 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

2.926 - 12.998 15.924 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 2.926 - 12.998 15.924 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

2.926 - 12.998 15.924 

852   Pomoc społeczna 1.045.200 250.547 10.194 804.847 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na           
ubezpieczenia emerytalne rentowe 

1.045.200 250.547 10.194 804.847 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

345.000 - 10.194 355.194 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-
ków gmin) 

700.200 250.547 - 449.653 

Ogółem 1.161.126 250.547 27.970 938.549 

 



 

 

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 116/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 10 października 2007 r. 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.          
                                                                                                                                 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

750   Administracja publiczna 664.202 52.500 55.278 666.980 

 75011  Urzędy wojewódzkie 226.122 - 4.778 230.900 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172.151 - 4.000 176.151 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53.971 - 778 54.749 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.700 2.000 900 4.600 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomutacyjnych 
telefonii komórkowej 

700 - 400 1.100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 - 500 2.500 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu        
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

3.000 2.000 - 1.000 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 302.380 40.500 39.600 301.480 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

12.000 - 7.700 19.700 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115.100 - 24.900 140.000 

  4260 Zakup energii 90.000 20.000 - 70.000 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 30.000 10.000 - 20.000 

  4420 Podróże służbowe zagraniczne 900 500 - 400 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu        
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

29.380 10.000 - 19.380 



  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym          
programów i licencji 

25.000 - 7.000 32.000 

 75095  Pozostała działalność 130.000 10.000 10.000 130.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.000 - 10.000 37.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 103.000 10.000 - 93.000 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 

12.500 5.568 17.516 24.448 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 12.500 5.568 17.516 24.448 

  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 6.930 6.930 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 500 500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 2.568 2.568 5.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.500 3.000 7.518 12.018 

801   Oświata i wychowanie 34.000 900 900 34.000 

 80104  Przedszkola - - 900 900 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   
terytorialnego 

- - 900 900 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.000 900 - 33.100 

  4300 Zakup usług pozostałych 34.000 900 - 33.100 

851   Ochrona zdrowia 64.020 10.000 10.100 64.120 

 85153  Zwalczanie narkomanii 1.300 - 100 1.400 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300 - 100 1.400 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47.720 10.000 2.000 39.720 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.200 - 2.000 6.200 

  4300 Zakup usług pozostałych 33.520 2.000 - 31.520 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu        
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

10.000 8.000 - 2.000 

 85195  Pozostała działalność 15.000 - 8.000 23.000 



  4300 Zakup usług pozostałych 15.000 - 8.000 23.000 

852   Pomoc Społeczna 1.299.950 250.547 13.144 1.062.547 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na           
ubezpieczenia emerytalne rentowe 

1.295.200 250.547 10.194 1.054.847 

  3110 Świadczenia społeczne 1.295.200 250.547 10.194 1.054.847 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 4.750 - 2.950 7.700 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.000 - 2.000 6.000 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750 - 950 1.700 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 616.243 18.410 18.410 616.243 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 616.243 18.410 18.410 616.243 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 597.833 - 18.410 616.243 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.410 18.410 - - 

Ogółem 2.690.915 337.925 115.348 2.468.338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 116/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 10 października 2007r. 
 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2007r. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

852   Pomoc społeczna 700.200 250.547 - 449.653 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na           
ubezpieczenia emerytalne rentowe 

700.200 250.547 - 449.653 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-
ków gmin) 

700.200 250.547 - 449.653 

Ogółem 700.200 250.547 - 449.653 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 116/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 10 października 2007r. 
 
 
 

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2007 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po          

zmianach 

852   Pomoc społeczna 700.200 250.547 - 449.653 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na           
ubezpieczenia emerytalne rentowe 

700.200 250.547 - 449.653 

  3110 Świadczenia społeczne 700.200 250.547 - 449.653 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 616.243 18.410 18.410 616.243 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 616.243 18.410 18.410 616.243 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 597.833 - 18.410 616.243 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.410 18.410 - - 

Ogółem 1.316.443 268.957 18.410 1.065.896 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 116/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 10 października 2007r. 
 

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2007 rok 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

750   Administracja publiczna 113.000 - 4.778 117.778 

 75011   Urzędy wojewódzkie 113.000 - 4.778 117.778 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

113.000 - 4.778 117.778 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

2.926 - 12.998 15.924 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 2.926 - 12.998 15.924 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

2.926 - 12.998 15.924 

852   Pomoc społeczna 345.000 - 10.194 355.194 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na           
ubezpieczenia emerytalne rentowe 

345.000 - 10.194 355.194 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

345.000 - 10.194 355.194 

Ogółem 460.926 - 27.970 488.896 

 
 



 

 

Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 116/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 10 października 2007r. 
 
 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2007 rok 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po          

zmianach 

750   Administracja publiczna 98.500 - 4.778 103.278 

 75011  Urzędy wojewódzkie 98.500 - 4.778 103.278 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86.000 - 4.000 90.000 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.500 - 778 13.278 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.526 - 12.998 14.524 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 1.526 - 12.998 14.524 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 6.930 6.930 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe -  500 500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 526 - 1.474 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.000 - 4.094 5.094 

852   Pomoc społeczna 345.000 - 10.194 355.194 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na           
ubezpieczenia emerytalne rentowe 

345.000 - 10.194 355.194 

  3110 Świadczenia społeczne 345.000 - 10.194 355.194 

Ogółem 445.026 - 27.970 472.996 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr 116/FK/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 roku   

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. 

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art.165 ust.3 

ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

Przedstawione w projekcie uchwały zmiany budżetu polegają na: 

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody            

Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 października 2007r. Nr WFB.I.3011-49/07             

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale: 

- 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie §2010 Dotacje 

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu             

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)         

ustawami o kwotę 4.778,00 (do kwoty 230.900,00) z przeznaczeniem na sfinansowanie 

kosztów wydawania dowodów osobistych, w wydatkach zmiana w §§:  

• 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 4.000,00  

(do kwoty 176.151,00), 

• 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o 778,00 (do kwoty 

54.749,00), 

- 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu       

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o 10.194,00 tj. do kwoty 

355.194,00 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 

zmniejszeniu uległ §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 250.547,00 tj. do kwoty 

449.653, w wydatkach zmiana w §3110 – Świadczenia społeczne, gdzie końcowy plan 

zamyka się kwotą 1.054.847,00. 

2. Zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku z otrzymaną decyzją 

nr 9/07 z dnia 4 października 2007 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura       

Wyborczego w Toruniu w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy             



państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do 

Sejmu i Senatu §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację     

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami o kwotę 12.998,00 tj. do kwoty 15.924,00. 

 Po wprowadzonych zmianach plan na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 

do Sejmu i Senatu w dniu 21.X.2007r. przedstawia się następująco: 

 

§ Zadania zlecone Zadania własne Plan ogółem 

3030 6.930,00 - 6.930,00 

4170 500,00 - 500,00 

4210 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

4300 5.094,00 6.924,00 12.018,00 

4410 400,00 - 400,00 

4740 1.000,00 - 1.000,00 

Ogółem 15.924,00 9.924,00 25.848,00 

 

3. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano zmian w następujących rozdziałach: 

- w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano    

zwiększenia w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 tj. do kwoty 

2.500,00, w §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii       

komórkowej o 400,00 tj. do kwoty 1.100,00 oraz zmniejszenia w §4740 – Zakup      

materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 

2.000,00  tj. do kwoty 1.000,00, 

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano 

zwiększenia w następujących paragrafach: 

• 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

o 7.700,00 tj. do kwoty 19.700,00, 

• 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji             

o 7.000,00 tj. do kwoty 32.000,00, 

zmniejszeniu natomiast uległy paragrafy: 

• 4260 – Zakup energii o 20.000,00 tj. do kwoty 70.000, 

• 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej o 10.000,00 tj. do 

20.000,00 

• 4420 – Podróże służbowe zagraniczne o 500,00 tj. do kwoty 400,00, 



• 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych o 10.000,00 tj. do 19.380,00, 

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonano przesunięć pomiędzy               

paragrafami: §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000,00           

(do kwoty 37.000,00) a §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 10.000,00          

(do kwoty 93.000,00). 

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola dodano §4520 

– Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 900,00, a z rozdziału 

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli §4300 – Zakup usług pozostałych 

ujęto w/w kwotę do 33.100,00. 

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii            

dokonano zwiększenia w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 100,00 

tj. do kwoty 1.400,00. W tym samym dziale rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoho-

lizmowi zwiększono §4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono              

o 2.000,00 (do  6.200,00) a kwotę zwiększenia pozyskano z §4300 – Zakup usług      

pozostałych (plan po zmianie 31.520,00. Paragraf 4740 – Zakup materiałów                

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejszono           

o 8.000,00 a środki pozyskano z rozdziału 85195 – Pozostała działalność §4300 –      

Zakup usług pozostałych gdzie plan zmniejszył się do kwoty 23.000,00. 

6.W dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej     

dokonano zwiększenia planu w paragrafach: §4300 – Zakup usług pozostałych, który 

zwiększono o 2.000,00 tj. do kwoty 6.000,00 i §4350 – Zakup usług dostępu do sieci 

Internet do kwoty 1.700,00 tj. o 950,00. 

6.W dziale 854 – Edukacyjna opieka, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów   

z §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przesunięto środki       

w kwocie 18.410,00 do §3260 – Inne formy pomocy dla uczniów gdzie plan zwiększył 

się do kwoty 616.243,00. 

 


