
UCHWAŁA NR XXVIII/178/09               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 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 i Nr 223, poz. 
1458) 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 
560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, 
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 19 stycznia 2009 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 11 marca 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 27 marca 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 8 kwietnia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 14 kwietnia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie                         -   41.282.314,79 

    zastępuje się kwotą               -   41.200.644,79 

    w tym:           

a) dochody bieŜące w kwocie             -   31.958.118,00 

    zastępuje się kwotą              -   31.973.948,00 

         w tym: 



         - dotacje na zadania zlecone w kwocie            -     5.160.354,00 

     zastępuje się kwotą              -     5.168.684,00 

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie           -        884.038,00 

   zastępuje się kwotą              -        891.538,00 

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. 

 pozostają w kwocie              -          55.850,00  

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

z organami administracji rządowej pozostają w kwocie         -            1.000,00 

- subwencje pozostają w kwocie            -   10.876.267,00 

         - dochody własne pozostają w kwocie            -   14.980.609,00 

     b) dochody majątkowe w kwocie             -     9.324.196,79 

          zastępuje się kwotą              -     9.226.696,79 

2)  w § 2 wydatki w kwocie   -   53.660.154,79 

 zastępuje się kwotą   -   53.578.484,79 

     w tym: 

     a) wydatki bieŜące w kwocie             -   34.064.485,00 

         zastępuje się kwotą              -   33.896.815,00 

   w tym: 

- wynagrodzenia w kwocie             -   10.953.641,00 

  zastępuje się kwotą              -   10.954.241,00 

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie           -     1.956.660,00 

   zastępuje się kwotą              -     1.964.160,00 

- dotacje z budŜetu w kwocie             -     2.952.020,00 

 zastępuje się kwotą              -     2.992.251,21 

- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        340.000,00 

- pozostałe w kwocie               -   17.862.164,00 

  zastępuje się kwotą              -   17.646.162,79 

     b)  wydatki majątkowe w kwocie             -   19.595.669,79 

          zastępuje się kwotą              -   19.681.669,79 

          w tym:    

- inwestycyjne w kwocie             -   19.259.269,79 

zastępuje się kwotą              -   19.345.269,79 

3) w § 3 deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie               -   12.377.840,00 

 



§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 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 XXVIII/178/09 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 16 kwietnia 2009 r. 
 

Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2009 rok.   
                                                                                                                                                                                         

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

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

- - 8.330 8.330 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego - - 8.330 8.330 

  2010 

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

- - 8.330 8.330 

801   Oświata i wychowanie  97.500 97.500 - - 

 80195  Pozostała działalność  97.500 97.500 - - 

  6208 Dotacje rozwojowe 97.500 97.500 - - 

852   Pomoc społeczna 219.500 - 7.500 227.000 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 219.500 - 7.500 227.000 

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

219.500 - 7.500 227.000 

 317.000 97.500 15.830 235.330 

 
 

 
 
 
 

 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/178/09 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2009 rok.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

600   Transport i łączność 3.188.500 - 36.893 3.225.393 

 60014  Drogi publiczne powiatowe - - 30.893 30.893 

  2320 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostki samorządu terytorialnego 

- - 30.893 30.893 

 60016  Drogi publiczne gminne 3.188.500 - 6.000 3.194.500 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 3.188.500 - 6.000 3.194.500 

  - 

Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na 
osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja              
w ChełmŜy - etap I budowa ul. Broniewskiego                    
i ul. Traugutta  

3.082.000 - 6.000 3.088.000 

750   Administracja publiczna 30.000 3.000 1.116,21 28.116,21 

 75001  Urzędy naczelnych i centralnych organów               
administracji rządowej 

- - 1.116,21 1.116,21 

  2330 

Dotacje celowe przekazane do samorządu                
województwa na zdania bieŜące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

- - 1.116,21 1.116,21 

 75095  Pozostała działalność 30.000 3.000 - 27.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 30.000 3.000 - 27.000 

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

- - 8.330 8.330 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego - - 8.330 8.330 



  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 600 600 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia - - 4.730 4.730 

  4300 Zakup usług pozostałych - - 3.000 3.000 

758   RóŜne rozliczenia 374.646 42.509,21 - 332.136,79 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 374.646 42.509,21 - 332.136,79 

  4810 Rezerwy 374.646 42.509,21 - 332.136,79 

801   Oświata i wychowanie 211.222 155.222 150.000 206.000 

 80195  Pozostała działalność 61.222 5.222 - 56.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 61.222 5.222 - 56.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  - - 150.000 150.000 

  - 
Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Pod-
stawowych oraz Gimnazjum w ChełmŜy wraz z re-
montami budynków szkolnych i przedszkoli 

- - 150.000 150.000 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  97.500 97.500 - - 

  - 
Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Pod-
stawowych oraz Gimnazjum w ChełmŜy wraz z re-
montami budynków szkolnych i przedszkoli  

97.500 97.500 - - 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 52.500 52.500 - - 

  - 
Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Pod-
stawowych oraz Gimnazjum w ChełmŜy wraz z re-
montami budynków szkolnych i przedszkoli 

52.500 52.500 - - 

852   Pomoc społeczna 126.600 - 7.500 134.100 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 126.600 - 7.500 134.100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109.000 - 5.000 114.000 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 17.600 - 2.500 20.100 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - - 5.222 5.222 

 85395  Pozostała działalność - - 5.222 5.222 



  2320 

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

- - 5.222 5.222 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.500.721 86.000 80.000 5.494.721 

 90095  Pozostała działalność 5.500.721 86.000 80.000 5.494.721 

  4300 Zakup usług pozostałych  349.300 86.000 - 263.300 

  - Remont budynku zlokalizowanego na targowisku 
miejskim oraz budowa dwóch zadaszeń handlowych  

180.000 86.000 - 94.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 5.151.421  80.000 5.231.421 

  - 
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 
32/1 z obr. 12, pas drogowy prostopadły do ul. Ko-
ściuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt  

- - 80.000 80.000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921.400 - 3.000 924.400 

 92116  Biblioteki 921.400 - 3.000 924.400 

  2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
instytucji kultury  

921.400 - 3.000 924.400 

926   Kultura fizyczna i sport 391.000 160.000 73.000 304.000 

 92695  Pozostała działalność 391.000 160.000 73.000 304.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 139.000 - 53.000 192.000 

  4270 Zakup usług remontowych 8.000 - 20.000 28.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 244.000 160.000 - 84.000 

 10.740.089 446.731,21 365.061,21 10.662.419 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVIII/178/09 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.    

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

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

- - 8.330 8.330 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego - - 8.330 8.330 

  2010 

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

- - 8.330 8.330 

 - - 8.330 8.330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXVIII/178/09 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.    

                                                                                                                                              

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

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

- - 8.330 8.330 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego - - 8.330 8.330 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 600 600 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia - - 4.730 4.730 

  4300 Zakup usług pozostałych - - 3.000 3.000 

 - - 8.330 8.330 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXVIII/178/09 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2009 rok.    

                                                                                                                                                                         

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

852   Pomoc społeczna 219.500 - 7.500 227.000 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 219.500 - 7.500 227.000 

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

219.500 - 7.500 227.000 

 219.500 - 7.500 227.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXVIII/178/09 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2009 rok.    

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

852   Pomoc społeczna 27.000 - 7.500 34.500 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 27.000 - 7.500 34.500 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.000 - 5.000 29.000 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000 - 2.500 5.500 

 27.000 - 7.500 34.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmie-
niającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 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. 

PowyŜsza uchwała zmienia budŜet miasta w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:  

Po stronie dochodów: 

1. Zgodnie z pismem DTR-980-5/09, decyzją nr 4/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dyrektora 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja na 

2009 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związa-

nych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. według następującej klasyfikacji dział 751 - 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-

downictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 - Dotacje 

celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w 

kwocie 8.330,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w następujących §§ 4170 – 

Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 600,00, 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜe-

nia na kwotę 4.730,00 oraz 4300 – Zakup usług pozostałych na kwotę 3.000,00. 

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzja z dnia 26 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-

9/09 zwiększył plan dotacji celowych na 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, roz-

dział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜe-

tu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) o kwotę 

7.500,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnio-

nego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 

roku 2009 r. Po stronie wydatków zwiększono wymieniony rozdział w następujących 

paragrafach: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000,00 tj. do kwoty 

114.000,00 oraz 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 2.500,00 tj. do kwoty 20.100,00. 

3.  W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność po-

mniejszono § 6208 – Dotacje rozwojowe o 97.500,00. Wynika to z faktu, iŜ całość in-

westycji będzie finansowana ze środków własnych Urzędu. 

 



Po stronie wydatków: 

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 - 

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zwiększono plan w inwestycji „Budowa dróg 

publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełm-

Ŝy” – etap I budowa ul. Broniewskiego i Traugutta o kwotę 6.000,00 tj. do kwoty 

3.088.000,00. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w sprawie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz po przepro-

wadzeniu zapytania o cenę skierowanego do firm zajmujących się przygotowaniem tablic in-

formacyjnych i pamiątkowych na w/w inwestycję środki zaplanowane w budŜecie Miasta 

ChełmŜy na 2009 rok przeznaczone na promocje projektu okazały się niewystarczające. Ponad-

to Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem …, wprowadziła zmianę dotyczącą wyso-

kości dofinansowania projektów ze środków EFRR w działaniu 1.1 – Infrastruktura drogowa. 

Zgodnie z ogłoszonym konkursem maksymalna kwota dofinansowania kosztów kwalifikowa-

nych jednego projektu zgłaszanego na poszczególne gminy wynosi 1.400.000,00. W związku              

z powyŜszym struktura finansowa powyŜszego projektu ulegnie następującej modyfikacji:  

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1.399.762,59 (43,33%), 

- budŜet miasta – 1.688.237,41 (54,67%). 

Środki na ten cel pozyskano z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,           

rozdział 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych z pozycji „Remont 

budynku zlokalizowanego na targowisku miejskim oraz budowa dwóch zadaszeń handlo-

wych”. 

W tym samym dziale, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2320 - Dotacje celowe 

przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzono plan na kwotę 30.893,00. Kwota 

ta dotyczy podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim a Urzędem Miasta 

ChełmŜa na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do projektu „Poprawa bezpieczeństwa na 

drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” znajdującego się na Liście Pro-

jektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomor-

skiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa.   

2. Dział 750 – Administracja publiczna, wprowadzono nowy rozdział 75001 – Urzędy na-

czelnych i centralnych organów administracji rządowej § 2330 – Dotacje celowe przekazane 

do samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.116,21. PowyŜsza kwota stanowi 

wkład własny do umowy partnerskiej „PROJEKT PARTNERSKI ISO”, który będzie wdraŜa-



ny w Urzędzie Miasta ChełmŜy. Zmian dokonano takŜe w rozdziale 75095 – Pozostała działal-

ność § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zmniejszono o kwotę 3.000,00 tj. do 

27.000,00. Środki z powyŜszego paragrafu przeniesiono do działu 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki § 2480 – Dotacja podmiotowa z budŜetu 

dla samorządowej instytucji kultury. W zawiązku z duŜym zainteresowaniem młodzieŜy sekcją 

szachową działającą przy ChełmŜyńskim Ośrodku Kultury oraz organizacją szeregu imprez 

rangi ogólnopolskiej pojawiła się konieczność zakupu kilku kompletów szachów wraz z zega-

rami, które są niezbędne do organizacji tych imprez. W związku z powyŜszym zwiększono 

powyŜszą dotację do kwoty 924.400,00, która pokryje koszty zakupu w/w sprzętu. 

3. W dziale 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – 

Rezerwy pomniejszono o kwotę 42.509,21 (środki własne UM) do kwoty 332.136,79 . PowyŜ-

sza kwota została przeznaczona m.in. na pokrycie wydatków w dziale 60014 § 2320 – kwota 

30.893,00 oraz w rozdziale 75001 § 2330 – kwota 1116,21. 

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność środki z 

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 97.500,00 oraz z § 6059 – 

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 52.500,00 przeniesiono do § 6050 – 

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych na kwotę 150.000,00. Wszystkie wymienione 

paragrafy dotyczą inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawo-

wych oraz Gimnazjum w ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”. 

PowyŜsza zmiana podyktowana jest faktem, Ŝe inwestycja ta będzie w całości inwestowana 

przez Urząd.  

5. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z zawartą 

umową nr PE.073-6/09-9 z dnia 6 marca 2009 roku dotyczącą dofinansowania projektu „Na-

uczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego woje-

wództwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono nowy 

plan wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność § 2320 – Dotacje celowe przekaza-

ne dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed-

nostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.222,00 jako wkład własny. Środki na projekt po-

zyskano z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność § 4300 

– Zakup usług pozostałych zmniejszając go do kwoty 56.000,00. 

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozo-

stała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych wprowadzono nową 

inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12, pas drogowy 

prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt”. Na powyŜszą inwestycję 



wprowadzono plan w kwocie 80.000,00. Zmniejszenia na powyŜszy cel dokonano z § 4300 – 

Zakup usług pozostałych z pozycji „Remont budynku zlokalizowanego na targowisku miej-

skim oraz budowa dwóch zadaszeń handlowych”. Uwzględniając wszystkie zmiany budŜetowe 

§ 4300 pomniejszono o kwotę 86.000,00 tj. do kwoty 263.300,00 a samą pozycję „Remont 

budynku…” do kwoty 94.000,00. 

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność doko-

nano zmian w planie Ośrodka Sporu i Turystyki w ChełmŜy zwiększając środki w § 4210 – 

Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 53.000,00 tj. do kwoty 192.000,00 oraz w § 4270 – 

Zakup usług remontowych o 20.000,00. Środki z powyŜszych paragrafów przeznaczone będą 

na wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku hotelowego na Stadionie Miejskim przy 

ul. 3 Maja 18, zakup materiałów na remont trybun i ogrodzenia oraz wykonanie piłkochwytów 

na boiskach treningowych. Zgodnie z przeprowadzoną oceną stanu technicznego dach wymaga 

przeprowadzenia remontu.  


