
UCHWAŁA NR XIV/93/08               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 5 marca 2008 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 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), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2008 rok zmienionej: 
- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 21 lutego zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 3 marca zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w kwocie              -   31.028.720,00 

zastępuje się kwotą              -   30.479.208,00 
w tym:           
a) dochody bieŜące w kwocie             -   30.518.720,00 

zastępuje się kwotą              -   29.969.208,00 
w tym: 
- dotacje na zadania zlecone w kwocie           -     6.082.271,00 
   zastępuje się kwotą              -     5.356.500,00    
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie          -     1.213.600,00 
   zastępuje się kwotą              -     1.132.400,00 
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. 
   pozostają w kwocie              -          49.380,00  
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
   z organami administracji rządowej pozostają w kwocie         -            1.000,00 
- subwencje w kwocie              -     9.887.169,00 
   zastępuje się kwotą              -   10.144.628,00 

 - dochody własne pozostają w kwocie                    -   13.285.300,00 
b)  dochody majątkowe pozostają w kwocie                      -        510.000,00 

2)  w §2 wydatki w kwocie  -   37.251.651,00 
     zastępuje się kwotą  -   36.702.139,00 
     w tym: 
    a)  wydatki bieŜące w kwocie              - 31.084.751,00 
         zastępuje się kwotą              -   30.535.239,00 

   w tym: 



- wynagrodzenia w kwocie             -     8.962.090,00    
  zastępuje się kwotą               -   9.184.219,00         
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie           -     1.879.430,00 
   zastępuje się kwotą              -     1.911.508,00 
- dotacje z budŜetu w kwocie                   -     2.291.880,00 
   zastępuje się kwotą              -     2.291.730,00 
- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        305.000,00 
- pozostałe w kwocie               -   17.646.351,00 
  zastępuje się kwotą              -   16.842.782,00 

     b)  wydatki majątkowe pozostają w kwocie           -     6.166.900,00 
w tym:    
- inwestycyjne pozostają w kwocie            -     6.041.900,00 

3) w §3 deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie               -     6.222.931,00 
 

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w Ŝycie z dniem   
ogłoszenia.    

 
 
 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej 

 
 

Janusz Kalinowski 
 

 
 
 

      



 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIV/93/08 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 5 marca 2008 r. 
 
 

Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2008 rok. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

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

2.471 271 - 2.200 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

2.471 271 - 2.200 

  2010 

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

2.471 271 - 2.200 

758   RóŜne rozliczenia 5.314.332 - 257.459 5.571.791 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

5.314.332 - 257.459 5.571.791 

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 5.314.332 - 257.459 5.571.791 

801   Oświata i wychowanie 29.600 12.200 - 17.400 

 80195  Pozostała działalność 29.600 12.200 - 17.400 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin             
(związków gmin) 

29.600 12.200 - 17.400 

852   Pomoc społeczna 6.689.500 800.500 6.000 5.895.000 

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

5.497.500 712.500 - 4.785.000 



  2010 

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

5.497.500 712.500 - 4.785.000 

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

44.000 - 6.000 50.000 

  2010 

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

44.000 - 6.000 50.000 

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

883.000 39.000 - 844.000 

  2010 

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

376.000 19.000 - 357.000 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin             
(związków gmin) 

507.000 20.000 - 487.000 

 85295  Pozostała działalność 265.000 49.000 - 216.000 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin             
(związków gmin) 

265.000 49.000 - 216.000 

Ogółem 12.035.903 812.971 263.459 11.486.391 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIV/93/08 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 5 marca 2008 r. 

 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2008 rok.          
                                                                                                                                                                                                                                

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

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

1.971 271 - 1.700 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1.971 271 - 1.700 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.000 200 - 800 

  4300 Zakup usług pozostałych 971 71 - 900 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych               
i od innych jednostek nie posiadających            
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

110.000 - 150 110.150 

 75647  Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych          
naleŜności budŜetowych 

110.000 - 150 110.150 

  4300 Zakup usług pozostałych 110.000 - 150 110.150 

801   Oświata i wychowanie 5.900.100 12.350 257.459 6.145.209 

 80101  Szkoły podstawowe 3.635.000 - 204.000 3.839.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.040.000 - 179.000 3.219.000 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520.000 - 23.000 543.000 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 75.000 - 2.000 77.000 

 80110  Gimnazja 2.193.000 - 53.459 2.246.459 



  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.817.000 - 44.459 1.861.459 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330.000 - 8.000 338.000 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 46.000 - 1.000 47.000 

 80132  Szkoły artystyczne 33.500 150 - 33.350 

  2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu                
terytorialnego 

33.500 150 - 33.350 

 80195  Pozostała działalność 38.600 12.200 - 26.400 

  4300 Zakup usług pozostałych 38.600 12.200 - 26.400 

852   Pomoc społeczna 6.734.500 800.500 6.000 5.940.000 

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

5.467.500 712.500 - 4.755.000 

  3110 Świadczenia społeczne 5.207.370 691.748 - 4.515.622 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84.330 1.330 - 83.000 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137.800 1.922 - 135.878 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.000 3.000 - 3.000 

  4260 Zakup energii 5.000 3.000 - 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 14.000 4.000 - 10.000 

  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 
korpusu słuŜby cywilnej 

1.000 500 - 500 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu             
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

12.000 7.000 - 5.000 

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

44.000 - 6.000 50.000 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 44.000 - 6.000 50.000 



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

883.000 39.000 - 844.000 

  3110 Świadczenia społeczne 883.000 39.000 - 844.000 

  - zlecone (zasiłek stały) 376.000 19.000 - 357.000 

  - celowe na zadania własne (zasiłek okresowy) 507.000 20.000 - 487.000 

 85295  Pozostała działalność 340.000 49.000 - 291.000 

  3110 Świadczenia społeczne 340.000 49.000 - 291.000 

Ogółem 12.746.571 813.121 263.609 12.197.059 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XIV/93/08 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 5 marca 2008 r. 
 
 

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2008 rok. 
                                                                                                                                                      

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

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

2.471 271 - 2.200 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

2.471 271 - 2.200 

  2010 

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

2.471 271 - 2.200 

852   Pomoc społeczna 5.917.500 731.500 6.000 5.192.000 

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

5.497.500 712.500 - 4.785.000 

  2010 

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

5.497.500 712.500 - 4.785.000 

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

44.000 - 6.000 50.000 

  2010 

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

44.000 - 6.000 50.000 



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

376.000 19.000 - 357.000 

  2010 

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

376.000 19.000 - 357.000 

Ogółem 5.919.971 731.771 6.000 5.194.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XIV/93/08 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 5 marca 2008 r. 
 
 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2008 rok. 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

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

1.971 271 - 1.700 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1.971 271 - 1.700 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.000 200 - 800 

  4300 Zakup usług pozostałych 971 71 - 900 

852   Pomoc społeczna 5.887.500 731.500 6.000 5.162.000 

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

5.467.500 712.500 - 4.755.000 

  3110 Świadczenia społeczne 5.207.370 691.748 - 4.515.622 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84.330 1.330 - 83.000 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137.800 1.922 - 135.878 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.000 3.000 - 3.000 

  4260 Zakup energii 5.000 3.000 - 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 14.000 4.000 - 10.000 

  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 
korpusu słuŜby cywilnej 

1.000 500 - 500 



  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu             
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

12.000 7.000 - 5.000 

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

44.000 - 6.000 50.000 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 44.000 - 6.000 50.000 

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

376.000 19.000 - 357.000 

  3110 Świadczenia społeczne 376.000 19.000 - 357.000 

  - zlecone (zasiłek stały) 376.000 19.000 - 357.000 

Ogółem 5.889.471 731.771 6.000 5.163.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XIV/93/08 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 5 marca 2008 r. 
 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2008 rok. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

801   Oświata i wychowanie 29.600 12.200 - 17.400 

 80195  Pozostała działalność 29.600 12.200 - 17.400 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin             
(związków gmin)  

29.600 12.200 - 17.400 

852   Pomoc społeczna 772.000 69.000 - 703.000 

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

507.000 20.000 - 487.000 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin             
(związków gmin)  

507.000 20.000 - 487.000 

 85295  Pozostała działalność 265.000 49.000 - 216.000 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin             
(związków gmin)  

265.000 49.000 - 216.000 

Ogółem 801.600 81.200 - 720.400 

 

 

 



 

Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XIV/93/08 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 5 marca 2008 r. 
 
 

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2008 rok. 
                                                                                                                                                                                              

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

801   Oświata i wychowanie 29.600 12.200 - 17.400 

 80195  Pozostała działalność 29.600 12.200 - 17.400 

  4300 Zakup usług pozostałych 29.600 12.200 - 17.400 

852   Pomoc społeczna 772.000 69.000 - 703.000 

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

507.000 20.000 - 487.000 

  3110 Świadczenia społeczne 507.000 20.000 - 487.000 

  - celowe na zadania własne (zasiłek okresowy) 507.000 20.000 - 487.000 

 85295  Pozostała działalność 265.000 49.000 - 216.000 

  3110 Świadczenia społeczne 265.000 49.000 - 216.000 

Ogółem 801.600 81.200 - 720.400 



 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 5 marca 2008 roku zmieniają-
cej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok. 
 
 
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy naleŜy między innymi uchwalanie budŜetu gminy oraz zgodnie z art.165 ust.3 

ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

W przedstawionej uchwale dokonano następujących zmian w planie dochodów               

i wydatków budŜetowych 2008 rok: 

1. W związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego i decyzją nr 3/08          

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 25 lutego 2008 r.     

została przyznana dotacja na rok 2008 na zadania zlecone gminom przez administrację        

wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia                

i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dotacja ta dotyczy działu 751 – Urzędy             

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 

75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.                

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 października 2007 r. (sygn. DTR -3101-11/07)                

przewidywana w projekcie planu kwota dotacji uległa zmniejszeniu o 271,00 zł. tj. do kwoty 

2.200,00. 

2. Zgodnie z pismem ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku Minister Finansów 

zwiększył plan w rozdziale 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa      

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 - Subwencje ogólne               

z budŜetu państwa o kwotę 257.459,00 tj. do kwoty 5.571.791,00. W związku z tym         

zwiększono plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie: 

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan w następujących paragrafach: 

• §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 179.000,00 tj. do kwoty 

3.219.000,00, 

• §4110 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.000,00 tj. do kwoty 543.000,00, 

• §4120 – Składki na Fundusz Pracy o 2.000,00 tj. do kwoty 77.000,00.   

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zwiększa się plan w następujących paragrafach: 

• §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.459,00 tj. do kwoty 

1.861.459,00, 

• §4110 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000,00 tj. do kwoty 338.000,00, 



• §4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00 tj. do kwoty 47.000,00.   

Oprócz tego w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne pomniejszono §2320 - Dotacje celowe 

otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)            

między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 150,00 tj. do kwoty 33.150,00 róŜnicę 

przenosząc do działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych      

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem            

do rozdziału 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŜności budŜetowych 

§4300 - Zakup usług pozostałych tj. do kwoty  110.150,00. 

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2008 r.                                         

Nr WFB.I.3011/W/1/2008 opracował układ wykonawczy budŜetu wynikający z wielkości  

dochodów i wydatków dla części 85/04 – województwo kujawsko – pomorskie budŜetu              

państwa zawartych w Ustawie BudŜetowej na 2008 rok. W związku z powyŜszym zgodnie            

z pismem z dnia 22.02.2008 r. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki określił następujące 

kwoty: 

- dotacji celowych na zadania własne 

• Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia emerytalne oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 

4.785.000,00 zł. zmniejszając środki o 712.500,00 zł. w następujących paragrafach: 

- §3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 691.748,00 zł. tj. do kwoty 4.515.622,00 zł., 

-§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.330,00 zł. tj. do kwoty 

83.000,00 zł., 

- §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.922,00 zł. tj. do kwoty           

135.878,00 zł.,  

- §4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 3.000,00 zł. tj. do kwoty 3.000,00 zł. 

- §4260 – Zakup energii o kwotę 3.000,00 zł. tj. do kwoty 2.000,00 zł., 

- §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł. tj. do kwoty 10.000,00 zł., 

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

o kwotę 500,00 zł. tj. do kwoty 500,00 zł., 

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

kserograficznych  o kwotę 7.000,00 zł. tj. do kwoty 5.000,00 zł.. 

• Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne zwiększając §4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne               

o kwotę 6.000,00 zł. tj. do kwoty 50.000,00 zł. 



• Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszając §3110 – Świadczenia społeczne 

(zasiłek okresowy) o kwotę 20.000,00 zł. tj. do kwoty 487.000,00 zł. 

- dotacji na zadania własne: 

• 801 – Szkoły podstawowe, rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszając §4300 

– Zakup usług pozostałych o kwotę 12.200,00 zł. tj. do kwoty 17.400,00 zł., 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszając §3110 – Świadczenia społeczne     

(zasiłek stały) o kwotę 19.000,00 zł. tj. do kwoty 357.000,00 zł. 

• 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność §3110 – Świadczenia 

społeczne o kwotę 49.000,00 zł. tj. do kwoty 291.000,00 zł.  

4.W załączniku do uchwały Nr 7 Plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008zwiększa się przychody o kwotę 

40.000,00 zł, w tym: 

- 2.120,00 zł. w §0690 – Wpływy z róŜnych opłat tj. do kwoty 84.620,00 zł., 

- 37.880,00 zł. – Bilans otwarcia (środki, które przeszły z 2007 roku). 

Po stronie wydatków zwiększa się §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł. (do 

kwoty 89.900,00 zł.). Kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na uregulowanie płatności              

związanych z selektywną zbiórką odpadów. 


