
UCHWAŁA NR VII/36/11 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 19 maja 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 

106, poz. 675), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 

620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, 

co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie  

budŜetu miasta na 2011 rok zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 15/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, 

- zarządzeniem Nr 24/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniają-

cym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- zarządzeniem Nr 38/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 marca 2011 r. zmieniają-

cym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, 

- zarządzeniem Nr 54a/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 20 kwietnia 2011 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie -    40.187.581,72 

    zastępuje się kwotą -    40.380.367,72 

    w tym:  

a) dochody bieŜące w kwocie      -    34.632.912,00 



    zastępuje się kwotą -    34.825.698,00 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                  -      5.554.669,72 

2) w § 2 wydatki w kwocie                                                                               -    46.879.191,21 

zastępuje się kwotą -    47.071.977,21 

   w tym: 

    a) wydatki bieŜące w kwocie  -    34.408.091,00 

 zastępuje się kwotą -    34.706.377,00 

    b) wydatki majątkowe w kwocie  -    12.471.100,21  

      zastępuje się kwotą -    12.365.600,21 

      w tym: 

      - inwestycyjne w kwocie -    12.321.100,21 

        zastępuje się kwotą -    12.215.600,21 

3) deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie -      6.691.609,49 

4) w § w 6 pkt 1: 

    a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

   „a) podmiotowe w kwocie 990.000,00 zł,”, 

    b) lit. c otrzymuje brzmienie: 

   „c) celowe na zadania własne w kwocie 320.485,49 zł,”. 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 14 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

podjęcia.   

 
 
  Przewodniczący Rady  

Miejskiej  
 
 

               Janusz Kalinowski 

 



 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VII/36/11 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 19 maja 2011 r. 

 
Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2011 rok.  

                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                  

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2.150.089,72 - 60.000 2.210.089,72 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.150.089,72 - 60.000 2.210.089,72 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości  

2.150.089,72 - 60.000 2.210.089,72 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 100.000 - 145.706 245.706 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 100.000 - 145.706 245.706 

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

100.000 - 145.706 245.706 

926   Kultura fizyczna i sport 60.000 60.000 47.080 47.080 

 92695  Pozostała działalność - - 47.080 47.080 

  2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich oraz środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu 
środków europejskich 

- - 40.018 40.018 

  2009 

Dotacje celowe w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich oraz środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu 
środków europejskich 

- - 7.062 7.062 



  6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich oraz środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu 
środków europejskich 

60.000 60.000 - - 

Ogółem 2.310.089,72 60.000 252.786 2.502.875,72 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr VII/36/11 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 19 maja 2011 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2011 rok. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

750   Administracja publiczna 207.400 26.720 22.193,50 202.873,50 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  168.000 13.000 18.473,50 173.473,50 

  4270 Zakup usług remontowych 40.000 - 13.000 53.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 115.000 - 5.473,50 120.473,50 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  
budŜetowych 

13.000 13.000 - - 

 75095  Pozostała działalność  39.400 13.720 3.720 29.400 

  2900 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie zadań  
bieŜących 

- - 3.720 3.720 

  4300 Zakup usług pozostałych 39.400 13.720 - 25.680 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpoŜarowa 

- - 6.000 6.000 

 75413  Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoŜarowej  - - 6.000 6.000 

  2320 

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

- - 6.000 6.000 

758   RóŜne rozliczenia 180.624,28 50.000 - 130.624,28 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 180.624,28 50.000 - 130.624,28 

  4810 Rezerwy 180.624,28 50.000 - 130.624,28 



801   Oświata i wychowanie 37.000 4.000 4.000 37.000 

 80110  Gimnazja 25.000 4.000 - 21.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 25.000 4.000 - 21.000 

 80195  Pozostała działalność 12.000 - 4.000 16.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 12.000 - 4.000 16.000 

852   Pomoc społeczna 2.275.063,72 26.623 113.123 2.361.563,72 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  
integracji społecznej 

56.600 - 10.875 67.475 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  56.600 - 10.875 67.475 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.163.465,72 14.625 - 1.148.840,72 

  3110 Świadczenia społeczne 1.163.465,72 14.625 - 1.148.840,72 

 85216  Zasiłki stałe 361.000 - 90.250 451.250 

  3110 Świadczenia społeczne 361.000 - 90.250 451.250 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 693.998 11.998 11.998 693.998 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 675.000 - 11.998 686.998 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

8.998 8.998 - - 

  4270 Zakup usług remontowych 10.000 3.000 - 7.000 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - - 8.100 8.100 

 85395  Pozostała działalność - - 8.100 8.100 

  2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej 
wysokości 

- - 7.655 7.655 



  4560 

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej 
wysokości 

- - 445 445 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 125.000 - 182.132,50 307.132,50 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 125.000 - 182.132,50 307.132,50 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  125.000 - 182.132,50 307.132,50 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 980.000 - 10.000 990.000 

 92116  Biblioteki 980.000 - 10.000 990.000 

  2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
instytucji kultury  

980.000 - 10.000 990.000 

926   Kultura fizyczna i sport 100.000 100.000 54.580 54.580 

 92695  Pozostała działalność 100.000 100.000 54.580 54.580 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - - 3.502 3.502 

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 618 618 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne  - - 1.473 1.473 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne  - - 260 260 

  4127 Składki na Fundusz Pracy  - - 125 125 

  4129 Składki na Fundusz Pracy  - - 22 22 

  4217 Zakup materiałów i wyposaŜenia  - - 6.885 6.885 

  4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia  - - 1.215 1.215 

  4307 Zakup usług pozostałych  - - 27.591 27.591 

  4309 Zakup usług pozostałych  - - 4.869 4.869 

  4437 RóŜne opłaty i składki  - - 442 442 

  4439 RóŜne opłaty i składki  - - 78 78 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - - 7.500 7.500 



  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 60.000 60.000 - - 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 40.000 40.000 - - 

Ogółem 3.905.088 207.343 400.129 4.097.874 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr VII/36/11 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 19 maja 2011 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne 2011 rok.  
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 100.000 - 145.706 245.706 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 100.000 - 145.706 245.706 

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

100.000 - 145.706 245.706 

Ogółem 100.000 - 145.706 245.706 

 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr VII/36/11 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 19 maja 2011 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne 2011 rok.  
                                                                                                                                                                

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 100.000 - 145.706 245.706 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 100.000 - 145.706 245.706 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 100.000 - 145.706 245.706 

Ogółem 100.000 - 145.706 245.706 

 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr VII/36/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok. 

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

ści rady gminy naleŜy między innymi uchwalanie budŜetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

Po stronie dochodów: 

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami zwiększono § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz uŜytkowania wieczystego nieruchomości o 60.000,00, tj. do kwoty 

2.210.089,72.  

2. W związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją  

z dnia 24 marca 2011 r. Nr WFB.I.3120.9.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 

2011 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc ma-

terialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realiza-

cję własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) do kwoty 245.706,00 z przezna-

czeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze  

socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa  

budŜetowa cz. 83, poz. 26 ustawy budŜetowej na rok 2011 r. Natomiast po stronie  

wydatków plan zwiększono do kwoty 307.132,50 (budŜet państwa – 245.706,00,  

budŜet miasta – 61.426,50). 

3. W związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki „Kształcenie poprzez sport” wartość przyznanego dofinansowania wynosi 

47.080,00. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie 

uprawnień w zakresie turystyki i sportów wodnych przez 25 osób zamieszkałych na  

terenie miasta i gminy ChełmŜa w okresie od czerwca do listopada 2011 r. Podstawo-

wym zadaniem jest podniesienie kwalifikacji osób objętych programem do uzyskania 

patentu Ŝeglarza jachtowego, sternika motorowodnego, młodszego instruktora Ŝeglar-

stwa, podniesienie kwalifikacji w zakresie wychowawcy kolonijnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt ujęto w dziale 926 – Kultura fizyczna  



i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność. Z rozbiciem na poszczególne paragrafy 

po stronie dochodów i wydatków przedstawia się następująco: 

- po stronie dochodów § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich  

wynosi 40.018,00 oraz § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich 

równy jest kwocie 7.062,00; 

- po stronie wydatków utworzono następujące paragrafy: 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  3.502,00 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 618,00 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne  1.473,00 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne  260,00 

4127 Składki na Fundusz Pracy  125,00 

4129 Składki na Fundusz Pracy  22,00 

4217 Zakup materiałów i wyposaŜenia  6.885,00 

4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia  1.215,00 

4307 Zakup usług pozostałych  27.591,00 

4309 Zakup usług pozostałych  4.869,00 

4437 RóŜne opłaty i składki  442,00 

4439 RóŜne opłaty i składki  78,00 

  

Oprócz tego zmian dokonano w § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finanso-

wanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, który 

pomniejszono o 60.000,00 do kwoty 0,00. 

Po stronie wydatków: 

1) Dział 750 - Administracja publiczna zmian dokonano w rozdziałach: 

- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie dokonano zmian  

poprzez zwiększenie § 4270 – Zakup usług remontowych o 13.000,00 do kwoty 

53.000,00 z § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych (po zmianie 0,00). 

Przeniesione środki zostaną wydatkowane na remont budynku Urzędu Miasta. 



- 75095 - Pozostała działalność, gdzie przeniesiono plan w kwocie 13.720,00 z § 4300 – 

Zakup usług pozostałych (po zmianie 25.680,00), do nowo utworzonego § 2900 - Wpłaty 

gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŜących w kwocie 3.720,00. 

Zmiana dotyczy składek członkowskich dla związków gmin oraz 10.000,00 przeniesiono 

do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki  

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury do kwoty 

990.000,00 z przeznaczeniem na „Dni ChełmŜy”. 

2) 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy 

pomniejszono o 50.000,00 tj. do kwoty 130.624,28 (w tym rezerwa ogólna z kwoty 

50.000,00 do 0,00). Środki z powyŜszej kwoty przeznaczono na zwiększenie planu w: 

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu), w którym powiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych  

o 5.473,50, tj. do kwoty 120.473,50. Zamiana spowodowana jest większymi niŜ zapla-

nowano wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu. 

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozosta-

ła działalność, w którym utworzono § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wyko-

rzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości 

w kwocie 7.655,00 oraz § 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie-

zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których  

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 

445,00. W związku z przeprowadzoną kontrolą projektu „Aktywizacja społeczno -  

zawodowa szansą na niezaleŜność” dokonano zwrotu środków w związku z wypłace-

niem zawyŜonej kwoty wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia. 

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla 

uczniów § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, zwiększono wydatek o kwotę 

182.132,50, w tym 36.426,50 to część wkładu własnego miasta. 

3) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75413 – 

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoŜarowej wprowadzono § 2320 – Dotacje celowe 

przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000,00,  

pozyskując je z działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała  

działalność § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych.  



4) W dziale 801 - Oświata i wychowanie zmieniono plan przenosząc środki z rozdziału 

80110 – Gimnazja z § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 (po zmianie 

21.000,00) do rozdziału 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozosta-

łych, tj. do kwoty 16.000,00 (Gimnazja po zmianie 10.000,00). Zwiększenie planu  

dotyczy opłacenia dowozu niepełnosprawnej uczennicy do Liceum Integracyjnego  

w Toruniu. 

5) W dziale 852 – Pomoc społeczna zmian dokonano w następujących rozdziałach: 

- 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 – Składki na ubez-

pieczenia zdrowotne zwiększono o 10.875,00 (wkład własny gminy), tj. do kwoty 

67.475,00, 

- 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono o 

14.625,00, tj. do kwoty 1.148.840,72, 

- 85216 – Zasiłki stałe § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększono o 90.250,00 (udział 

własny miasta), tj. do kwoty 451.250,00, 

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe 

pracowników o 11.998,00 (po zmianie 686.998,00) zmniejszając plan w § 4140 – 

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 8.998,00, tj. 

do 0,00 i § 4270 – Zakup usług zdrowotnych o 3.000,00 tj. do kwoty 7.000,00.  

6) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność zgodnie 

z pismem OSiT.0717/76/320/11 w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜeto-

wych utworzono nową inwestycję pn. „Zainstalowanie systemu kamer monitorujących 

stadion i boisko ORLIK 2012” w kwocie 7.500,00. Oprócz tego zniesiono środki  

z § 6057 i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych z inwestycji „Moderni-

zacja Stadionu Miejskiego w ChełmŜy przy ul. 3-go Maja 18” w kwocie 100.000,00. 

7) Oprócz tego w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90095 – Pozostała  

działalność w § 4300 – Zakup usług pozostałych przeniesiono środki w kwocie 3.371,00 

z pozycji „prowadzenie szaletów z targowiskiem” (po zmianie 131.629,00) do „koszty 

związane z wystrojem świątecznym” (po zmianie 29.371,00). 

8) W załącznikach 7 i 8 (9 zbiorczo) „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym  

rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok” dokonano zmian  

w następujących paragrafach: 



- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono plan wydatków na 

rachunku dochodów oświatowych w rozdziale 80104/1 o 2.500,00 do kwoty 2.500,00 i 

80104/2 o 1.000,00 do kwoty 1.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za 

odzieŜ ochronną, zgodnie z regulaminem BHP, 

- 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – zmniejszono plan wydatków w rozdziale 

80104/1 o 3.500,00 do kwoty 33.500,00, 80104/2 o 2.000,00 do kwoty 34.000,00. 

Zmniejszone środki zostaną przeznaczone na ekwiwalenty za odzieŜ dla pracowników 

oraz opłacenie szkoleń pracowników, 

- 4260 – Zakup energii zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104/1 o 10.000,00 do 

kwoty 40.000,00, z przeznaczeniem na opłacenie zuŜycia gazu i energii w 2011  

roku, 

- 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan w rozdziale 80104/1 o 10.000,00 

do kwoty 40.000,00, poniewaŜ zaplanowane środki są niewystarczające na opłacenie 

wszystkich usług, 

- 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zwięk-

szono plan wydatków w rozdziale 80104/1 o kwotę 1.000,00 do kwoty 1.000,00 i w 

rozdziale 80104/2 o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń  

dyrektorów i intendentów przedszkoli. 


