
 
ZARZĄDZENIE NR 126/FK/12 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 14 listopada 2012 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok.  
 
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 

675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 

poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XII/84/11 Rady Miejskiej 

ChełmŜy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XII/84/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  

budŜetu miasta na 2012 rok zmienionej: 

- uchwałą Nr XIII/90/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 9/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 16/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 14 lutego 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 19/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 lutego 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 36/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 marca 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- uchwałą Nr XV/107/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 58/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 



- zarządzeniem Nr 61/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 9 maja 2012 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- uchwałą Nr XVI/116/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 70/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 4 czerwca 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 75/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok,  

- uchwałą Nr XVII/124/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 80/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 85/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 92/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok,  

- zarządzeniem Nr 93/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 sierpnia 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 99/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- uchwałą Nr XVIII/127/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 6 września 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok,  

- zarządzeniem Nr 105/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 20 września 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 113/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 8 października 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- uchwałą Nr XX/140/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie -   42.737.702,77 

 zastępuje się kwotą -   42.875.591,77 

    w tym:  

    a) dochody bieŜące w kwocie      -   37.901.752,86 

     zastępuje się kwotą -   38.039.641,86 

    b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                     -     4.835.949,91 



2) w § 2 wydatki w kwocie                                                                                  -   42.129.600,13 

 zastępuje się kwotą -   42.267.489,13 

   w tym: 

     a) wydatki bieŜące w kwocie -   37.394.590,46 

   zastępuje się kwotą -   37.532.479,46 

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -     4.735.009,67 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -     4.694.009,67 

3) nadwyŜka budŜetowa pozostaje w kwocie -        608.102,64 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

wydania.   

 

 

Burmistrza Miasta ChełmŜy 

(-) mgr Jerzy Czerwiński 

 
 

 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 126/FK/12 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 14 listopada 2012 r. 

 
Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2012 rok.    

     
                                                                                                               

Dział 
Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 

Plan po  

zmianach 

750   Administracja publiczna 156.100,00 - 2.068,00 158.168,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 156.100,00 - 2.068,00 158.168,00 

  2010 

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

156.100,00 - 2.068,00 158.168,00 

852   Pomoc społeczna 45.800,00 1.300,00 3.900,00 48.400,00 

 85295  Pozostała działalność 45.800,00 1.300,00 3.900,00 48.400,00 

  2010 

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

45.800,00 1.300,00 3.900,00 48.400,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

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

302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

Ogółem 504.090,00 1.300,00 139.189,00 641.979,00 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 126/FK/12 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 14 listopada 2012 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2012 rok.    

     
                                                                                                               

Dział 
Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 

Plan po  

zmianach 

600   Transport i ł ączność 99.520,38 99.520,38 99.520,38 99.520,38 

 60014  Drogi publiczne powiatowe - - 99.520,38 99.520,38 

  6620 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego  

- - 99.520,38 99.520,38 

 60016  Drogi publiczne gminne 99.520,38 99.520,38 - - 

  6620 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego  

99.520,38 99.520,38 - - 

710   Działalność usługowa 60.500,00 2.300,00 2.300,00 60.500,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  39.000,00 2.300,00 - 36.700,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 39.000,00 2.300,00 - 36.700,00 

 71095  Pozostała działalność 21.500,00 - 2.300,00 23.800,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 21.500,00 - 2.300,00 23.800,00 

750   Administracja publiczna 275.200,00 11.100,00 13.168,00 277.268,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 5.600,00 - 2.068,00 7.668,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.600,00 - 2.068,00 7.668,00 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  2.000,00 - 300,00 2.300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 - 300,00 2.300,00 



 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 176.500,00 8.000,00 4.800,00 173.300,00 

  4260 Zakup energii 79.500,00 - 3.000,00 82.500,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  8.000,00 - 800,00 8.800,00 

  4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej  

15.000,00 - 1.000,00 16.000,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

12.000,00 1.000,00 - 11.000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  62.000,00 7.000,00 - 55.000,00 

 75095  Pozostała działalność 91.100,00 3.100,00 6.000,00 94.000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000,00 155,00 - 4.845,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 25.000,00 - 3.000,00 28.000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 745,00 - 255,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 35.500,00 - 3.000,00 38.500,00 

  4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia  600,00 600,00 - - 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  24.000,00 1.600,00 - 22.400,00 

851   Ochrona zdrowia 148.489,00 5.100,00 5.100,00 148.489,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89.889,00 5.100,00 5.100,00 85.689,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 17.600,00 4.900,00 - 12.700,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 71.889,00 - 900,00 72.789,00 

  4430 RóŜne opłaty i składki 400,00 200,00 - 200,00 

 85158  Izby wytrzeźwień 58.600,00 - 4.200,00 62.800,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 58.600,00 - 4.200,00 62.800,00 

852   Pomoc społeczna 459.695,00 3.300,00 5.900,00 462.295,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  12.000,00 - 2.000,00 14.000,00 



  4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 - 2.000,00 14.000,00 

 85295  Pozostała działalność 447.695,00 3.300,00 3.900,00 448.295,00 

  3110 Świadczenia społeczne 437.545,00 1.300,00 3.900,00 440.145,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   10.150,00 2.000,00 - 8.150,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 369.549,50 - 133.221,00 502.770,50 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 369.549,50 - 133.221,00 502.770,50 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 369.549,50 - 133.221,00 502.770,50 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 675.000,00 43.000,00 43.000,00 675.000,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  675.000,00 43.000,00 43.000,00 675.000,00 

  4260 Zakup energii 420.000,00 - 43.000,00 463.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 255.000,00 43.000,00 - 212.000,00 

Ogółem 2.087.953,88 164.320,38 302.209,38 2.225.842,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 126/FK/12 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 14 listopada 2012 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2012 rok.          
                                                    
                                                                                                                         

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

750   Administracja publiczna 156.100,00 - 2.068,00 158.168,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 156.100,00 - 2.068,00 158.168,00 

  2010 

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

156.100,00 - 2.068,00 158.168,00 

852   Pomoc społeczna 45.800,00 1.300,00 3.900,00 48.400,00 

 85295  Pozostała działalność 45.800,00 1.300,00 3.900,00 48.400,00 

  2010 

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

45.800,00 1.300,00 3.900,00 48.400,00 

Ogółem 201.900,00 1.300,00 5.968,00 206.568,00 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 126/FK/12 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 14 listopada 2012 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2012 rok.          
                               
                                                                                                                         

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

750   Administracja publiczna 5.600,00 - 2.068,00 7.668,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 5.600,00 - 2.068,00 7.668,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.600,00 - 2.068,00 7.668,00 

852   Pomoc społeczna 45.800,00 1.300,00 3.900,00 48.400,00 

 85295  Pozostała działalność 45.800,00 1.300,00 3.900,00 48.400,00 

  3110 Świadczenia społeczne 45.800,00 1.300,00 3.900,00 48.400,00 

Ogółem 51.400,00 1.300,00 5.968,00 56.068,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 126/FK/12 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 14 listopada 2012 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2012 rok.          
                                                    
                                                                                                                         

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

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

302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

Ogółem 302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 126/FK/12 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 14 listopada 2012 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2012 rok.          
                               
                                                                                                                         

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 

Ogółem 302.190,00 - 133.221,00 435.411,00 



 
UZASADNIENIE 

 
do zarządzenia Nr 126/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 14 listopada 2012 r. 

zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 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. 

211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

Zarządzenie zmienia budŜet miasta ChełmŜy na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków  

w następujący sposób: 

 

Dochody 

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 października 2012 r.  

Nr WFB.I.3120.82.2012 zwiększył plan wydatków na 2012 r. w dziale 750 – 

Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie § 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 

2.068,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne 

pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, tj. do kwoty 

158.168,00. Po powyŜszej zmianie plan po stronie wydatków w § 4110 – Składki na 

ubezpieczenia społeczne zwiększono do kwoty 7.668,00. 

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 października 2012 r. Nr 

WFB.I.3120.84.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność § 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 3.900,00 na realizację 

rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 

ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Ponadto 

Wojewoda w oparciu o sprawozdanie jednorazowe zmniejszył plan dotacji celowych  

w powyŜszym dziale i rozdziale o kwotę 1.300,00, zgodnie z uchwałą Nr 234/2011 Rady 

Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. – kwota 1.200,00 oraz uchwałą Nr 75/2012 Rady 

Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. – kwota 100,00. Po powyŜszej zmianie plan po stronie 



dochodów zwiększono do kwoty 48.400,00 natomiast po stronie wydatków § 3110 – 

Świadczenia społeczne wynosi 440.145,00. 

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 25 października 2012 r. Nr 

WFB.I.3120.81.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 r. w dziale 854 – 

Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  

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

bieŜących gmin (związków gmin) o kwotę 133.221,00 na dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. do kwoty 435.411,00. Po 

powyŜszej zmianie plan po stronie wydatków w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów 

wynosi 502.770,50. 

 

Wydatki 

1. W dziale 600 – Transport i łączność środki w kwocie 99.520,38 z przeznaczeniem na 

„Poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg 

rowerowych trasa: Toruń-ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” przeniesiono  

z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do rozdziału 60014 – Drogi 

publiczne powiatowe do § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

2. Ze względu na konieczność umieszczania w prasie informacji o wywieszeniu wykazu  

o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaŜy, do oddania w uŜytkowanie wieczyste, 

uŜytkowanie, najem lub dzierŜawę zaistniała konieczność zwiększenia § 4300 – Zakup 

usług pozostałych (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała 

działalność) o 2.300,00 do kwoty 23.800,00, środki pozyskując z rozdziału 71004 – Plany 

zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszając go do 

kwoty 36.700,00. 

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, dokonano następujących zmian  

w poszczególnych rozdziałach: 

a) 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 4300 – Zakup 

usług pozostałych o 300,00 do kwoty 2.300,00, 

b) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono oraz zwiększono 

następujące §§: 



- 4260 – Zakup energii zwiększono o 3.000,00 do kwoty 82.500,00, 

- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zwiększono do kwoty 8.800,00, tj. o 800,00, 

- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej powiększono o 1.000,00 (po zmianie 16.000,00), 

- 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej pomniejszono o kwotę 1.000,00, tj. do kwoty 11.000,00, 

- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono do kwoty 

55.000,00, tj. o 7.000,00, 

b) 75095 – Pozostała działalność zmniejszono oraz zwiększono następujące §§: 

 - 4120 – Składki na Fundusz Pracy pomniejszono o 155,00, tj. do kwoty 4.845,00, 

 - 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększono o 3.000,00 (po zmianie 28.000,00), 

- 4280 – Zakup usług zdrowotnych zmniejszono do kwoty 255,00, tj. o 745,00, 

- 4300 – Zakup usług pozostałych powiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 38.500,00, 

- 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia zmniejszono o 600,00 (po zmianie 0,00), 

- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pomniejszono o 1.600,00, tj. 

do kwoty 22.400,00. 

PowyŜsze zmiany dokonano w oparciu o bieŜące potrzeby Urzędu, tj. dokonano naprawy 

kserokopiarki, zwiększono środki na energię elektryczną, usługi telefonii komórkowej  

i stacjonarnej, opłacenie faktur dla Martedia za wykonanie nagrania i montaŜu sesji Rady 

Miejskiej oraz emisję w/w materiału w telewizji kablowej, nagrody na zawody sportowe, 

przegląd muzyczny oraz zaplanowane spotkania wigilijne Burmistrza Miasta. 

4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zmian dokonano w następujących rozdziałach: 

a) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmniejszeń i zwiększeń  

w następujących §§: 

- 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zmniejszono o 4.900,00, tj. do kwoty 

12.700,00, 

- 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 900,00 (po zmianie 72.789,00), 

- 4430 – RóŜne opłaty i składki pomniejszono o 200,00, tj. do kwoty 200,00, 

Szczegółowy harmonogram zmian zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia. 

b) 85158 – Izby wytrzeźwień dokonano zwiększenia § 4300 – Zakup usług pozostałych  

o 4.200,00 do wysokości 62.800,00 z przeznaczeniem na opłacenie opieki 

profilaktycznej nad osobami nietrzeźwymi. 

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmian dokonano w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy 

społecznej, w którym § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00 do kwoty 



14.000,00 oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, który zmniejszono o 2.000,00  

i po zmianie wynosi 8.150,00. Zmian dokonano ze względu na zwiększoną wysyłkę listów.  

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – 

Oświetlenie ulic, placów i dróg przeniesiono kwotę 43.000,00 z  § 4300 – Zakup materiałów 

i wyposaŜenia, tj. zmniejszenie do kwoty 212.000,00 do § 4260 – Zakup energii (po zmianie 

463.000,00). Zwiększenia § 4260 dokonano poniewaŜ zabezpieczona kwota okazała się 

niewystarczająca na uregulowanie zobowiązań, które powstaną do końca bieŜącego roku. 

Po zmianie szczegółowe rozbicie § 4300 przedstawia się następująco: 

§ Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 
zmianie 

4300  Zakup usług pozostałych  255.000,00 43.000,00 - 212.000,00 

- 
 Konserwacja punktów 
świetlnych  

180.000,00 5.000,00 - 175.000,00 

- 
 Plan zaopatrzenia w 
ciepło, paliwo gazowe, 
energię elektryczną  

25.000,00 25.000,00 - - 

- 
 Wynagrodzenia dla 
Pomorskiej Grupy 
Konsultingowej  

50.000,00 13.000,00 - 37.000,00 

 


