
ZARZĄDZENIE NR 131/FK/07 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 28 listopada 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, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) 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 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984), 
oraz §19 pkt 1 uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 roku 
(Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z 2007 r. Nr 16, poz.229) 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, 

- zarządzeniem Nr 116/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- zarządzeniem Nr 127/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- zarządzeniem Nr 128/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 listopada 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- zarządzeniem Nr 128A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 listopada 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- uchwałą Nr X/70/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 roku zmieniającą 
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w kwocie            - 31.415.369,00 
      zastępuje się kwotą       - 30.913.169,00 

      w tym:           
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie               -   6.168.977,00 

zastępuje się kwotą       -   5.666.777,00                                  
    b)    dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

pozostają w kwocie        -          55.949,00 
    c)    dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie  -   1.966.194,00 
    d)    subwencje pozostają w kwocie      -   8.828.543,00 
    e)    dochody własne w kwocie                    - 14.395.706,00 
2)  w §2 wydatki w kwocie        - 34.809.625,00    
     zastępuje się kwotą       - 34.307.425,00  

w tym: 
    a) wydatki bieżące w kwocie       - 31.021.695,00 
     zastępuje się kwotą       - 30.519.495,00 

      w tym: 
-    wynagrodzenia w kwocie      -   8.435.131,00 
      zastępuje się kwotą      -   8.436.291,00 

           - pochodne od wynagrodzeń w kwocie    -   1.744.416,00 
 zastępuje się kwotą      -   1.651.016,00 

- dotacje z budżetu pozostaje w kwocie    -   2.282.400,00 
-  obsługa długu pozostaje w kwocie         -      306.800,00 

           - pozostałe w kwocie       - 18.252.948,00 
 zastępuje się kwotą      - 17.842.988,00 
     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 4 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 131/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 28 listopada. 2007 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok. 
                                                                                                                                                   

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po     

zmianach 

852   Pomoc społeczna 6.027.194 504.200 2.000 5.524.994 

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5.628.000 500.000 - 5.128.000 

  2010 

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

5.628.000 500.000 - 5.128.000 

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

44.000 4.200 - 39.800 

  2010 

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

44.000 4.200 - 39.800 

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

355.194 - 2.000 357.194 

  2010 

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

355.194 - 2.000 357.194 

Ogółem 6.027.194 504.200 2.000 5.524.994 

 

 
 
 



 
 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 131/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 28 listopada  2007 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok. 
                                                                                                                                                                                      

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po     

zmianach 

750   Administracja publiczna 40.300 900 900 40.300 

 75095  Pozostała działalność 40.300 900 900 40.300 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.000 900 - 34.100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.700 - 800 5.500 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 600 - 100 700 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                
przeciwpożarowa 

7.500 1.700 1.700 7.500 

 75495  Pozostała działalność 7.500 1.700 1.700 7.500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500 - 1.700 7.200 

  4340 
Zakup usług remontowo-konserwatorskich            
dotyczących obiektów zabytkowych będących                
w użytkowaniu jednostek budżetowych 

2.000 1.700 - 300 

801   Oświata i wychowanie 703.182 20.973 20.973 703.182 

 80101  Szkoły podstawowe 531.422 15.500 11.500 527.422 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  7.200 - 407 7.607 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105.500 - 10.500 116.000 

  4260 Zakup energii 310.222 8.000 - 302.222 

  4270 Zakup usług remontowych 99.500 7.500 - 92.000 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym           
programów i licencji 

9.000 - 593 9.593 



 80110  Gimnazja 78.830 5.473 4.000 77.357 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.080 - 1.160 7.240 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41.750 - 1.500 43.250 

  4270 Zakup usług remontowych 27.000 4.473 - 22.527 

  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 
korpusu służby cywilnej 

2.000 1.000 - 1.000 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym             
programów i licencji 

2.000 - 1.340 3.340 

 80195  Pozostała działalność 92.930 - 5.473 98.403 

  4300 Zakup usług pozostałych 92.930 - 5.473 98.403 

  - Monitoring szkół 19.200 - 5.473 24.673 

851   Ochrona zdrowia 86.760 5.800 5.800 86.760 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63.760 3.800 5.800 65.760 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.040 - 4.200 27.240 

  4300 Zakup usług pozostałych 31.520 - 1.600 33.120 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej 

3.600 300 - 3.300 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 900 - 100 

  4430 Różne opłaty i składki 1.700 700 - 1.000 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu            
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

1.900 1.000 - 900 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym            
programów i licencji 

1.000 900 - 100 

 85195  Pozostała działalność 23.000 2.000 - 21.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 23.000 2.000 - 21.000 

852   Pomoc społeczna 6.607.597 505.450 3.250 6.105.397 



 85212  
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                 
z ubezpieczenia społecznego 

5.501.650 500.400 400 5.001.650 

  3110 Świadczenia społeczne 5.274.090 395.937 - 4.878.153 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186.500 89.500 - 97.000 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000 - 400 2.400 

  4300 Zakup usług pozostałych 14.000 4.400 - 9.600 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej 

4.560 3.800 - 760 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej 

4.600 1.000 - 3.600 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 - - 

  4430 Różne opłaty i składki 500 500 - - 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu          
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

14.900 4.763 - 10.137 

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

44.000 4.200 - 39.800 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 44.000 4.200 - 39.800 

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

1.054.847 - 2.000 1.056.847 

  3110 Świadczenia społeczne 1.054.847 - 2.000 1.056.847 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 7.100 850 850 7.100 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.600 - 850 6.450 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym              
programów i licencji 

1.500 850 - 650 

Ogółem 7.445.339 534.823 32.623 6.943.139 

 

 
 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 131/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 28 listopada 2007r. 
 

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2007 rok 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

852   Pomoc społeczna 6.027.194 504.200 2.000 5.524.994 

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5.628.000 500.000 - 5.128.000 

  2010 

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

5.628.000 500.000 - 5.128.000 

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

44.000 4.200 - 39.800 

  2010 

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

44.000 4.200 - 39.800 

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

355.194 - 2.000 357.194 

  2010 

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

355.194 - 2.000 357.194 

Ogółem 6.027.194 504.200 2.000 5.524.994 

 
 

 

 



Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 131/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 28 listopada 2007r. 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2007 rok 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po          

zmianach 

852   Pomoc społeczna 5.898.844 504.200 2.000 5.396.644 

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5.499.650 500.000 - 4.999.650 

  3110 Świadczenia społeczne 5.274.090 395.937 - 4.878.153 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186.500 89.500 - 97.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 14.000 4.000 - 10.000 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej 

4.560 3.800 - 760 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej 

4.600 1.000 - 3.600 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 - - 

  4430 Różne opłaty i składki 500 500 - - 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu          
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

14.900 4.763 - 10.137 

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

44.000 4.200 - 39.800 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 44.000 4.200 - 39.800 

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

355.194 - 2.000 357.194 

  3110 Świadczenia społeczne 355.194 - 2.000 357.194 

Ogółem 5.898.844 504.200 2.000 5.396.644 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 131/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2007 roku   

zmieniającego 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 zarządzeniu zmiany budżetu polegają na zwiększeniu i wydatków           

w następujących działach:  

1. Zgodnie Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2007r.                       

Nr WFB.I.3011-62/07 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 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) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc             

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonano zwiększenia   

o kwotę 2.0000,00 oraz zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85212 - Świadczenia 

rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia           

społecznego §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) o  kwotę 500.000,00. W wydatkach zmniejszenie kwoty 500.000,00 

przedstawia się następująco: 

- §3110 – Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 395.937,00 tj. do kwoty 

4.878.153,00, 

- §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 89.500,00 tj. do 

kwoty 97.000,00 

- §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4.000,00 tj. do kwoty 

10.0000,00, 

- §4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 

zmniejsza się o kwotę 3.800,00 tj. do kwoty 760,00, 

- §4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

zmniejsz się o kwotę 1.000,00 tj. do kwoty 3.600,00, 

- §4410 – Podróże służbowe krajowe ujmuje się całą kwotę 500,00, 



- §4430 – Różne opłaty i składki ujmuje się całą kwotę 500,00, 

- §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń              

kserograficznych zmniejsza się o kwotę 4.763,00 tj. do kwoty 10.137,00. 

Także w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby          

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia         

rodzinne §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań         

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) zmniejszono dotację o kwotę 4.200,00. 

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność 

zmniejszono §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00, przenosząc 

800,00 na §4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz 100,00 na §4280 – Zakup usług 

zdrowotnych. 

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 

– Pozostała działalność dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 1.700,00 

zwiększając §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 7.200,00                            

i zmniejszając §4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących            

obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych do kwoty 

300,00. 

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w następujących rozdziałach: 

a) 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono następujące paragrafy: 

- §3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 407,00 tj. do kwoty 

7.607,00, 

- §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.500,00 tj. do kwoty 116.000,00 

- §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 

593,00 tj. do kwoty 9.593,00, 

zmniejszono natomiast: 

- §4260 – Zakup energii o kwotę 8.000,00 tj. do kwoty 302.222,00, 

- §4270 – Zakup usług remontowych o 7.500,00 tj. do kwoty 92.000,00, 

b) 80104 – Przedszkola, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami §4210 – Zakup 

materiałów i wyposażenia zmniejszono o 200,00 tj. do kwoty 15.600,00 zwiększono  

natomaist w Przedszkolu Nr 1 

c) 80110 – Gimnazja, zwiększono paragrafy: 

- §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 1.160,00 tj. do kwoty 7.240,00, 

- §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.500,00 tj. do kwoty 43.250,00, 



- §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 1.340,00 

tj. do kwoty 3.340,00, 

zmniejszeniu natomiast uległ plan w następujących paragrafach: 

- §4270 – Zakup usług remontowych o 4.473,00 do kwoty 22.527,00, 

- §4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               

o 1.000,00 tj. do kwoty 1.000,00, 

d) 80195 – Pozostała działalność §4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono            

o 5.473,00 tj. do 98.403,00 jako udział własny montażu monitoringu w szkołach      

podstawowych (24.673,00). 

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przesunięć o kwotę 5.800,00 zwiększając   

w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragrafy: §4210 – Zakup          

materiałów i wyposażenia o kwotę 4.200,00 tj. do kwoty 27.240,00 oraz §4300 – Zakup 

usług pozostałych o kwotę 1.600,00 tj. do kwoty 33.120,00. Zmniejszeniu natomiast 

uległy: §4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii              

stacjonarnej o 300,00 (do 3.300), §4410 – Podróże służbowe krajowe o 900,00 (do 

kwoty 100,00), §4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 700,00 (do kwoty 1.000,00), 

§4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń           

kserograficznych o 1.000,00 (do kwoty 900,00) oraz §4750 – Zakup akcesoriów         

komputerowych, w tym programów i licencji o 900,00 ( do kwoty 100,00).              

Zmniejszono także §4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00 tj. do kwoty 21.000,00 

z rozdziału 85195 – Pozostała działalność.  


