
ZARZĄDZENIE NR 156/FK/08 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY 

z dnia 30 października 2008 r. 
 

zmieniające 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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), zarządzam, 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 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 3 marca 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 3 kwietnia 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 15 kwietnia 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 25 kwietnia 2008 roku         

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 28 kwietnia 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 14 maja 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- uchwałą Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 maja 2008 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 



- zarządzeniem Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 maja 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- zarządzeniem Nr 86/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 9 czerwca 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- uchwałą Nr XIX/112/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- zarządzeniem Nr 118/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 lipca 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- uchwałą Nr XX/118/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 13 sierpnia 2008 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- zarządzeniem Nr 127/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 04 września 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- zarządzeniem Nr 136/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 września 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 

- uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 października 2008 roku             

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie              -   32.746.079,03 

    zastępuje się kwotą                                    -   33.183.823,03 

    w tym:           

a) dochody bieŜące w kwocie             -   31.541.893,03 

         zastępuje się kwotą              -   31.979.637,03 

         w tym: 

- dotacje na zadania zlecone w kwocie           -     5.457.820,00 

   zastępuje się kwotą              -     5.660.028,00 

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie          -   1.686.371,00             

zastępuje się kwotą              -     2.254.907,00 

- 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 pozostają w kwocie             -   10.144.628,00 

 - dochody własne pozostają w kwocie           -   13.869.694,03 

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie           -   1.204.186,00 



2)  w § 2 wydatki w kwocie   -   38.969.010,03 

      zastępuje się kwotą   -   39.406.754,03 

      w tym: 

     a) wydatki bieŜące w kwocie              -   32.541.102,03 

   zastępuje się kwotą              -   32.978.846,03 

   w tym: 

- wynagrodzenia w kwocie             -     9.618.754,00 

zastępuje się kwotą              -   9.623.615,34 

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie           -     1.776.902,47   

zastępuje się kwotą              -     1.780.136,47 

- dotacje z budŜetu pozostają w kwocie           -     2.575.730,00 

- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        300.000,00 

- pozostałe w kwocie               -   18.269.715,22 

            zastępuje się kwotą              -   18.699.364,22 

     b)  wydatki majątkowe pozostają w kwocie           -     6.427.908,00 

           w tym:    

- inwestycyjne pozostają w kwocie            -     6.258.722,00 

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 6 do niniejszego           

zarządzenia. 

  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

ogłoszenia. 

 

 

 





Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 156/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 30 października 2008 r.                                                                                                                                        

 

Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2008 rok.          
                                                                                                                                                                                                                                 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo 320 - 1.357 1.677 

 01095  Pozostała działalność 320 - 1.357 1.677 

  2010 

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

320 - 1.357 1.677 

852   Pomoc społeczna 5.731.000 - 208.851 5.939.851 

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

4.812.000 - 190.851 5.002.851 

  2010 

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

4.812.000 - 190.851 5.002.851 

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

919.000 - 18.000 937.000 

  2010 

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

432.000 - 10.000 442.000 

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

487.000 - 8.000 495.000 



854   Edukacyjna opieka wychowawcza 407.567 - 227.536 635.103 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 407.567 - 227.536 635.103 

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

407.567 - 227.536 635.103 

926   Kultura fizyczna i sport 666.000 333.000 333.000 333.000 

 92601  Obiekty sportowe - - 333.000 333.000 

  6330 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych    
własnych gmin (związków gmin) 

- - 333.000 333.000 

 92695  Pozostała działalność 666.000 333.000 - 333.000 

  6310 

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu          
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom ustawami 

666.000 333.000 - 333.000 

Ogółem 6.804.887 333.000 770.744 7.242.631 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 156/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 30 października 2008 r.                                                                                                                                                                                 

 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2008 rok.          
                                                                                                                                                                                                                                                       

Dział 
Roz-

dział 
§ Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 

Plan po            

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo 320 - 1.357 1.677 

 01095  Pozostała działalność 320 - 1.357 1.677 

  4430 RóŜne opłaty i składki  313,39 - 1.330 1.643,39 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu             
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

6,61 - 27 33,61 

750   Administracja publiczna 454.980 15.000 15.000 454.980 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  191.060 11.000 11.000 191.060 

  4300 Zakup usług pozostałych 93.060 - 11.000 104.060 

  4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 1.000 1.000 - - 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu           
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

28.000 3.000 - 25.000 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym           
programów i licencji  

69.000 7.000 - 62.000 

 75095  Pozostała działalność 263.920 4.000 4.000 263.920 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  212.420 4.000 - 208.420 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  42.000 - 2.000 44.000 



  4120 Składki na Fundusz Pracy  9.500 - 2.000 11.500 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                    
przeciwpoŜarowa 

17.500 1.900 1.900 17.500 

 75416  StraŜ Miejska 17.500 1.900 1.900 17.500 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  7.000 - 1.200 8.200 

  4260 Zakup energii  4.000 600 - 3.400 

  4300 Zakup usług pozostałych  4.500 600 - 3.900 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej  

1.000 - 700 1.700 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu            
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

1.000 700 - 300 

801   Oświata i wychowanie 275.445 12.734 12.734 275.445 

 80148  Stołówki szkolne 275.445 12.734 12.734 275.445 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  184.495 - 9.776 194.271 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.000 1.400 - 33.600 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  5.750 10 - 5.740 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 9.500 4.400 - 5.100 

  4260 Zakup energii  25.300 2.600 - 22.700 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 2.250 - 750 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  12.400 - 884 13.284 

851   Ochrona zdrowia 54.900 7.200 7.200 54.900 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31.900 7.200 - 24.700 

  4300 Zakup usług pozostałych 27.600 4.400 - 23.200 

  4430 RóŜne opłaty i składki  1.700 1.000 - 700 



  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu                 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

2.600 1.800 - 800 

 85158  Izby wytrzeźwień 23.000 - 7.200 30.200 

  4300 Zakup usług pozostałych 23.000 - 7.200 30.200 

852   Pomoc społeczna 5.521.108 3.500 212.351 5.729.959 

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

4.515.622 - 190.851 4.706.473 

  3110 Świadczenia społeczne  4.515.622 - 190.851 4.706.473 

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

972.180 - 18.000 990.180 

  3110 Świadczenia społeczne  972.180 - 18.000 990.180 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 33.306 3.500 3.500 33.306 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  18.100 - 2.500 20.600 

  4260 Zakup energii  5.000 1.000 - 4.000 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  1.800 - 1.000 2.800 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu          
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

5.406 2.000 - 3.406 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym              
programów i licencji  

3.000 500 - 2.500 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 574.139 14.695 242.231 801.675 

 85401  Świetlice szkolne 166.572 14.695 14.695 166.572 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  129.882 915 - 128.967 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.380 - 570 23.950 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  3.700 - 74 3.774 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  9.610 - 271 9.881 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 407.567 - 227.536 635.103 



  3260 Inne formy pomocy dla uczniów   407.567 - 227.536 635.103 

926   Kultura fizyczna i sport 1.500.000 333.000 333.000 1.500.000 

 92601  Obiekty sportowe 1.500.000 333.000 333.000 1.500.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1.500.000 333.000 333.000 1.500.000 

Ogółem 8.398.392 388.029 825.773 8.836.136 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 156/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 

                                                                                                                                            z dnia 30 października 2008 r.  
 

 
Zmiany w planie dochodów zleconych na 2008 rok. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo 320 - 1.357 1.677 

 01095  Pozostała działalność 320 - 1.357 1.677 

  2010 

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

320 - 1.357 1.677 

852   Pomoc społeczna 5.244.000 - 200.851 5.444.851 

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

4.812.000 - 190.851 5.002.851 

  2010 

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

4.812.000 - 190.851 5.002.851 

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

432.000 - 10.000 442.000 



  2010 

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

432.000 - 10.000 442.000 

Ogółem 5.244.320 - 202.208 5.446.528 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 156/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 

                                                                                                                                                                                                                   z dnia 30 października 2008 r.     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2008 rok.          
                                                                                                                                     

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo 320 - 1.357 1.677 

 01095  Pozostała działalność 320 - 1.357 1.677 

  4430 RóŜne opłaty i składki  313,39 - 1.330 1.643,39 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu           
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

6,61 - 27 33,61 

852   Pomoc społeczna 4.947.622 - 200.851 5.148.473 

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

4.515.622 - 190.851 4.706.473 

  3110 Świadczenia społeczne   4.515.622 - 190.851 4.706.473 

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

432.000 - 10.000 442.000 

  3110 Świadczenia społeczne   432.000 - 10.000 442.000 

Ogółem 4.947.942 - 202.208 5.150.150 

 
 

 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 156/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 30 października 2008 r.    
                                                                          
 

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

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

852   Pomoc społeczna 487.000 - 8.000 495.000 

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

487.000 - 8.000 495.000 

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

487.000 - 8.000 495.000 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 407.567 - 227.536 635.103 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 407.567 - 227.536 635.103 

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

407.567 - 227.536 635.103 

926   Kultura fizyczna i sport - - 333.000 333.000 

 92601  Obiekty sportowe - - 333.000 333.000 

  6330 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych    
własnych gmin (związków gmin) 

- - 333.000 333.000 

Ogółem 894.567 - 568.536 1.463.103 

 



 

Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 156/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 30 października 2008 r.   
                                                                                                                                                                                                                          
 

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

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po      

zmianach 

852   Pomoc społeczna 496.406 1.000 9.000 504.406 

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

487.000 - 8.000 495.000 

  3110 Świadczenia społeczne 487.000 - 8.000 495.000 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 9.406 1.000 1.000 9.406 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.000 - 1.000 6.000 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu             
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

4.406 1.000 - 3.406 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 407.567 - 227.536 635.103 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 407.567 - 227.536 635.103 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  407.567 - 227.536 635.103 

926   Kultura fizyczna i sport - - 333.000 333.000 

 92601  Obiekty sportowe - - 333.000 333.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - - 333.000 333.000 

Ogółem 903.973 1.000 569.536 1.472.509 



 

UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 156/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 października 2008 r. 
zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 r. 
 
 
 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. 

Przedstawione zarządzenie zmienia budŜet miasta na 2008 r. w następujący sposób: 

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 października 2008 r. 

Nr WFB.I.3011-49/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne           

i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 190.851,00 z przeznaczeniem na realizację ustawy 

o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz             

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-

towe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bie-

Ŝących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 8.000,00. Analogicznie po stronie wydatków             

w rozdziale 85212 powiększono § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 4.706.473,00 oraz 

w rozdziale 85214 § 3110 Świadczenia społeczne o powyŜszą kwotę tj. do  495.000,00.   

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21 października 2008 r. 

Nr WFB.I.3011-52/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytal-

ne i rentowe § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami o kwotę 10.000,00 na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej producentom 

rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych 

powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. Po stronie wydatków            

powiększono § 3110 o powyŜszą kwotę tj. do 442.000,00 oraz w dziale 854 – Edukacyjna 

opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celo-

we otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 

gmin) o kwotę 227.536,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy material-



nej dla uczniów o charakterze socjalnym po stronie wydatków powiększono § 3260 – Inne 

formy pomocy dla uczniów do kwoty 635.103,00. 

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 października 2008 r. 

Nr WFB.I.3011-54/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 010 – Rolnictwo 

i łowiectwo, rozdział 10195 – Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z bu-

dŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.357,00 z przeznaczeniem na 

zwrot – w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z wojewódz-

twa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminy oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 

– Obiekty sportowe § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwe-

stycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 333.000,00 na    

dofinansowanie, objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Kujawsko – Pomor-

skiego na lata 2007 – 2008 , przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach progra-

mu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Po stronie wydatków plan wprowadzono w następujący spo-

sób w dziale 010, rozdział 01095 powiększono § 4430 – RóŜne opłaty i składki o kwotę 

1.330,00 tj. do kwoty 1.643,39 oraz § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu           

drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 27,00 tj. do kwoty 33,61. 

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast                  

i miast na prawach powiatu) dokonano następujących przesunięć pomiędzy paragrafami                 

pomniejszając paragrafy 4420 – PodróŜe słuŜbowe zagraniczne o kwotę 1.000,00, § 4740 - 

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 

3.000,00 oraz § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                   

o kwotę 7.000,00. PowyŜsze środki w kwocie 11.000,00 przenosi się do § 4300 – Zakup usług 

pozostałych. Zmian dokonano równieŜ w rozdziale 75095 – Pozostała działalność pomniejsza-

jąc plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00. Środki z tego 

paragrafu w kwocie 2.000,00 przeniesiono do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 

oraz 2.000,00 do § 4120 – Składki na Fundusz Pracy.    

5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 

75416 - StraŜ Miejska dokonano przeniesienia środków z § 4260 – Zakup energii - 600,00 i § 

4300 – Zakup usług pozostałych - 600,00 do § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do                

wynagrodzeń. Zwiększenia dokonano na zakup umundurowania dla nowego pracownika             

 

 

 



StraŜy Miejskiej. Plan zmniejszono takŜe w § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 700,00 przenosząc ją do § 4360 - 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. 

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne oraz                
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne            
dokonano następujących zmian : 

 
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z powodu zwiększonego zapotrzebo-

wania dokonano zmiany w planie wydatków o kwotę w 80148/2 - 9.610,00, 80148/5 - 300,00,                     
85401/3 - 3.998,00 i 85401/2 - 6.247,00 natomiast w 80148/2 dokonano zmniejszenia w planie 
wydatków o kwotę – 134,00; 
 
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę w rozdziale 
80148/2 – 800,00, 85401/1 – 1.030,00, 85401/5 – 1.000,00, a zmniejszono plan wydatków              
o kwotę w 80148/3 – 1.500,00 zł, 80148/5 – 700,00 zł , 85401/3 – 3.040,00 zł z powodu          
zmiany zapotrzebowania na wydatki; 
 
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan wydatków o kwotę w 80148/2- 140,00, 
85401/1 – 220,00, 85401/3 – 84,00, 85401/5 – 100,00, natomiast zmniejszono plan wydatków 
o kwotę w 80148/3 – 150,00; 
 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – zmniejszono plan wydatków o kwotę w 80148/2 – 
2.000,00, 80148/3 – 1.000,00, 80148/5- 1.400,00, z przeznaczeniem na zwiększenie              
funduszu płac; 
 
§ 4260 – Zakup energii, wody, gazu, energii cieplnej – zmniejszono plan wydatków  kwotę               
w  80148/3 – 1.600,00, 80148/5 – 2.000,00 zwiększając tym samym plan wydatków § 4010 -
funduszu płac. 
 
§ 4300 - Zakup pozostałych usług - zmniejszono plan wydatków o kwotę w 80148/2 – 750,00, 
80148/3 – 750,00, 80148/5 – 750,00 zwiększając tym samym plan § 4010 – Wynagrodzenia 
osobowe pracowników; 
 
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano zwiększenia planu  
stosownie do zapotrzebowania o kwotę w 80148/2 – 317,00, 80148/3 – 317,00, 80148/5 – 
250,00, 85401/1 – 142,00,  85401/2 – 152,00, 85401/5-142,00 natomiast zmniejszono  plan               
o kwotę  w 85401/3 – 165,00 z uwagi na zmniejszenie etatu nauczyciela w świetlicy Nr 3. 
 
W rozdziale 80104/1 dokonano następujących zmian: 

Z powodu przekroczenia etatyzacji tj. 25 etatów wolnej od naliczania składek na rzecz PFRON 
zaplanowano w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych – kwotę 2.000,00 zł, zmniejszając tym samym plan wydatków w § 4120 – zakup              
materiałów  i wyposaŜenia o kwotę 2.000,00 zł. 
Ponadto zwiększono plan wydatków w § 4300 – zakup pozostałych usług o kwotę 3.000,00 zł 
z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z wywozem nieczystości z szamba P-la nr 1, 
z powodu oszczędności występujących w § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych pomniejszono plan o kwotę – 1.500,00 zł  i § 4700 – 
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej równieŜ zmniejszono 
plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł. 

7. 851 – Ochrona zdrowia, środki z działu 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi §§ 

4300 – Zakup usług pozostałych – 4.400,00, 4430 – RóŜne opłaty i składki – 1.000,00 oraz 

4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

– 1.8000,00 na łączna kwotę 7.200,00 przeniesiono do rozdziału 85158 – Izby wytrzeźwień                  



§ 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiany dokonano z powodu zmiany zapotrzebowa-

nia na wydatki.   

8. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonano 

przesunięć zmniejszając § 4260 – Zakup energii o 1.000,00, § 4740 - Zakup materiałów                

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 2.000,00 oraz § 4750 – 

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 500,00 powyŜsze środki 

przenosząc w kwocie 2.500,00 do § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia oraz do § 4350 – 

Zakup usług dostępu do sieci Internet (kwota 1.000,00). 

 

 


