
 

UCHWAŁA NR IV/22/15               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 19 marca 2015 r. 
 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.  
 

 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, 212, 214, 215, 

222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 

budżetu miasta na 2015 rok zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

 - zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie -      41.722.128,56 

 zastępuje się kwotą -      41.835.758,56 

 a) dochody bieżące w kwocie      -      40.367.128,56 

     zastępuje się kwotą -      40.276.421,56   

 b) dochody majątkowe w kwocie -        1.355.000,00 

     zastępuje się kwotą -        1.559.337,00 

2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie    -   40.407.767,56 

 zastępuje się kwotą -      40.521.397,56 

 a) wydatki bieżące w kwocie -      38.071.221,56 

      zastępuje się kwotą -      38.197.861,56 

     b) wydatki majątkowe w kwocie  -        2.336.546,00 

    zastępuje się kwotą -        2.323.536,00 



         w tym: 

        - inwestycyjne w kwocie -        2.336.546,00 

          zastępuje się kwotą -        2.323.536,00 

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie        -        1.314.361,00    

4) w § 6 w pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

    „1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) przedmiotowe w kwocie 135.000,00 zł, 

b) podmiotowe w kwocie 1.134.180,00 zł, 

c) celowe w kwocie 105.636,00 zł.”. 

 

§ 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 Chełmży. 

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

podjęcia.     

 

 

Przewodniczący Rady  
                                                                                                         Miejskiej  
 
 
                        Janusz Kalinowski



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/22/15 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 19 marca 2015 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.      
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

630   Turystyka - - 108.500,00 108.500,00 

 63095  Pozostała działalność - - 108.500,00 108.500,00 

  6207 

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 budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 625 

- - 108.500,00 108.500,00 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

1.587.000,00 1.587.000,00 - - 

 75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 

1.587.000,00 1.587.000,00 - - 

  0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

1.587.000,00 1.587.000,00 - - 

758   Różne rozliczenia 7.404.542,00 72.987,00 - 7.331.555,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

7.404.542,00 72.987,00 - 7.331.555,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.404.542,00 72.987,00 - 7.331.555,00 

801   Oświata i wychowanie - - 105.837,00 105.837,00 

 80195  Pozostała działalność - - 105.837,00 105.837,00 



  6207 

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 budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 625 

- - 105.837,00 105.837,00 

852   Pomoc społeczna 4.845.200,00 101.000,00 79.100,00 4.823.300,00 

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4.492.800,00 - 77.300,00 4.570.100,00 

  2010 

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

4.492.800,00 - 77.300,00 4.570.100,00 

 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 

19.000,00 600,00 - 18.400,00 

  2010 

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

19.000,00 600,00 - 18.400,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 230.000,00 - 1.800,00 231.800,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin) 

230.000,00 - 1.800,00 231.800,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103.400,00 100.400,00 - 3.000,00 

  2010 

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

103.400,00 100.400,00 - 3.000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - 1.587.000,00 1.587.000,00 



 90002  Gospodarka odpadami - - 1.587.000,00 1.587.000,00 

  0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

- - 1.587.000,00 1.587.000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135.000,00 10.000,00 4.180,00 129.180,00 

 92116  Biblioteki 135.000,00 10.000,00 4.180,00 129.180,00 

  2320 

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

80.000,00 - 4.180,00 84.180,00 

  6300 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

55.000,00 10.000,00 - 45.000,00 

Ogółem 13.971.742,00 1.770.987,00 1.884.617,00 14.085.372,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr IV/22/15 
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 19 marca 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.      

 
         

Dział 
Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 

Plan po  

zmianach 

710   Działalność usługowa 40.000,00 - 10.000,00 50.000,00 

 71035  Cmentarze 40.000,00 - 10.000,00 50.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 - 10.000,00 50.000,00 

750   Administracja publiczna 267.500,00 45.000,00 50.500,00 273.000,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  267.500,00 45.000,00 50.500,00 273.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  140.000,00 - 1.000,00 141.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 31.000,00 - 49.500,00 80.500,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96.500,00 45.000,00 - 51.500,00 

801   Oświata i wychowanie 39.000,00 140,00 - 38.860,00 

 80132  Szkoły artystyczne 39.000,00 140,00 - 38.860,00 

  2320 

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

39.000,00 140,00 - 38.860,00 

852   Pomoc społeczna 4.540.600,31 101.000,00 98.100,00 4.537.700,31 

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4.231.941,75 - 77.300,00 4.309.241,75 

  3110 Świadczenia społeczne 4.231.941,75 - 77.300,00 4.309.241,75 



 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 

54.100,00 600,00 - 53.500,00 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 54.100,00 600,00 - 53.500,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  5.000,00 - 1.800,00 6.800,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  5.000,00 - 1.800,00 6.800,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  103.400,00 100.400,00 - 3.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 103.400,00 100.400,00 - 3.000,00 

 85295  Pozostała działalność 146.158,56 - 19.000,00 165.158,56 

  3110 Świadczenia społeczne 146.158,56 - 19.000,00 165.158,56 

900   Gospodarka komunalna 165.000,00 - 106.990,00 271.990,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 125.000,00 - 65.000,00 190.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  125.000,00 - 65.000,00 190.000,00 

 90095  Pozostała działalność 40.000,00 - 41.990,00 81.990,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 - 41.990,00 81.990,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.185.000,00 10.000,00 4.180,00 1.179.180,00 

 92116  Biblioteki 1.185.000,00 10.000,00 4.180,00 1.179.180,00 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury  

1.130.000,00 - 4.180,00 1.134.180,00 

  6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych  

55.000,00 10.000,00 - 45.000,00 

Ogółem 6.237.100,31 156.140,00 269.770,00 6.350.730,31 

 
 



Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr IV/22/15 
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 19 marca 2015 r. 

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 4.615.200,00 101.000,00 77.300,00 4.591.500,00 

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4.492.800,00 - 77.300,00 4.570.100,00 

  2010 

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

4.492.800,00 - 77.300,00 4.570.100,00 

 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 

19.000,00 600,00 - 18.400,00 

  2010 

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

19.000,00 600,00 - 18.400,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  103.400,00 100.400,00 - 3.000,00 

  2010 

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

103.400,00 100.400,00 - 3.000,00 

Ogółem 4.615.200,00 101.000,00 77.300,00 4.591.500,00 

 
 
 

 



Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr IV/22/15 
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 19 marca 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 4.354.341,75 101.000,00 77.300,00 4.330.641,75 

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4.231.941,75 - 77.300,00 4.309.241,75 

  3110 Świadczenia społeczne 4.231.941,75 - 77.300,00 4.309.241,75 

 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 

19.000,00 600,00 - 18.400,00 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.000,00 600,00 - 18.400,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  103.400,00 100.400,00 - 3.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 103.400,00 100.400,00 - 3.000,00 

Ogółem 4.354.341,75 101.000,00 77.300,00 4.330.641,75 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr IV/22/15 
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 19 marca 2015 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2015 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 230.000,00 - 1.800,00 231.800,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 230.000,00 - 1.800,00 231.800,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin) 

230.000,00 - 1.800,00 231.800,00 

Ogółem 230.000,00 - 1.800,00 231.800,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr IV/22/15 
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 19 marca 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna - - 1.800,00 1.800,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej - - 1.800,00 1.800,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  - - 1.800,00 1.800,00 

Ogółem - - 1.800,00 1.800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr IV/22/15 
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 19 marca 2015 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80.000,00 - 4.180,00 84.180,00 

 92116  Biblioteki 80.000,00 - 4.180,00 84.180,00 

  2320 

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

80.000,00 - 4.180,00 84.180,00 

Ogółem 80.000,00 - 4.180,00 84.180,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr IV/22/15 
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 19 marca 2015 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80.000,00 - 4.180,00 84.180,00 

 92116  Biblioteki 80.000,00 - 4.180,00 84.180,00 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury  

80.000,00 - 4.180,00 84.180,00 

Ogółem 80.000,00 - 4.180,00 84.180,00 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. 

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

właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 

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

finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób: 

Dochody 

1. W dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność wprowadzono nowy 

§ 6207 – 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 

klasyfikowanych w paragrafie 625 na kwotę 108.500,00. Kwota dotyczy pozostałych do 

rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, 

przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap 

I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”. 

2. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 

rozdziale 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

pomniejszono o 1.587.000,00 wprowadzając ją do tego samego § 0490 w dziale 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka 

odpadami. Zmian dokonano zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji 

budżetowej. 

3. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pomniejszona została subwencja ogólna  

z budżetu państwa (§ 2920) o 72.987,00, tj. do kwoty 7.331.555,00.  

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność 

wprowadzono nowy § 6207 – 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 budżetu środków europejskich,  

z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 na kwotę 105.837,00. 

Kwota dotyczy pozostałych do rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej na zadanie 

inwestycyjne pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na 

terenie miasta Chełmży”. 

5. Zgodnie z decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.2015 Wojewoda Kujawsko – 

Pomorski  ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – 

województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej. W związku  

z powyższym wielkość dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji 

wprowadza następujące zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w następujących 

rozdziałach: 

a) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie 

zwiększono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o 77.300,00, tj. do wysokości 

4.570.100,00, natomiast po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono plan  

w § 3110 – Świadczenia społeczne, który po zmianie wynosi 4.309.241,75; 

b) 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 o 600,00 pomniejszono 

plan w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami, który po zmianie wynosi 18.400,00, a po stronie 

wydatków § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne wynosi 53.500,00; 

c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiększono 

o 1.800,00, tj. do wysokości 231.800,00, natomiast po stronie wydatków zwiększono  

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.800,00 (po zmianie 

6.800,00); 

d) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pomniejszono § 2010 

– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 



gmin) ustawami do kwoty 3.000,00, tj. o 100.400,00, a po stronie wydatków § 4300 – 

Zakup usług pozostałych także do 3.000,00. 

6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – 

Biblioteki, zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Toruniu, zwiększono plan  

w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 4.180,00, 

tj. do wysokości 84.180,00 natomiast § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono do 45.000,00, tj.  

o 10.000,00. Po stronie wydatków również dokonano zmian, tj. § 2480 – Dotacja 

podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększono o 4.180,00 (po 

zmianie 1.134.180,00), a § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych pomniejszono do kwoty 45.000,00. Zmiana w paragrafie 

inwestycyjnym dotyczy inwestycji pn. „Termomodernizacja części połaci dachu budynku 

Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą (stoły i krzesła zewnętrzne) na terenach 

zielonych Biblioteki”. 

Wydatki 

7. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze zwiększono plan  

o 10.000,00, tj. do kwoty 50.000,00. Środki zostaną wydatkowane na remont (rozbiórkę  

i odbudowę) przewracającego się muru ogrodzeniowego, oddzielającego teren Cmentarza 

Żołnierzy radzieckich od nieruchomości prywatnej, który aktualnie stwarza realne 

zagrożenie dla osób przebywających na terenie cmentarza. 

8. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) dokonano następujących zmian: 

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 

141.000,00, 

- § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono o 49.500,00, tj. do wysokości 

80.500,00, 

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pomniejszono o 45.000,00 (po 

zmianie 51.500,00). 

 Środki z § 4210 oraz 4.500,00 z § 4270 przeznaczone zostaną przeznaczone na 

dokonanie modernizacji ogrodzenia terenu przy budynku „Dużego Ratusza” od strony 

ul. Rynek Bednarski oraz na modernizację oświetlenia podwórza oraz trawnika 



przyległego do „Dużego Ratusza”. Ponadto kwota z § 6050, tj. 45.000,00 przeznaczona 

na „Remont toalety w budynku Małego Ratusza” przeniesiona została do § 4270  

z przeznaczeniem na ten sam cel. 

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego 

pomniejszono plan w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne § 2320 – Dotacje celowe 

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

między jednostkami samorządu terytorialnego o 140,00, tj. do kwoty 38.860,00. 

10. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 – 

Pozostała działalność § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 19.000,00 (po zmianie 

165.158,56). Zwiększeniu w tym paragrafie uległ udział Miasta w dożywianiu. 

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmian dokonano  

w rozdziałach: 

a) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zwiększony został § 4300 – 

Zakup usług pozostałych o 65.000,00, tj. do wysokości 190.000,00 (środki przekazane 

zostaną dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK z przeznaczeniem opłatę 

roczną za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń 

kanalizacji deszczowej na terenie miasta),  

b) 90095 - Pozostała działalność zwiększono plan w paragrafie 6050 – Wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych o 41.990,00 (po zmianie 81.990,00)  

z przeznaczeniem na wprowadzenie do planu nowych inwestycji: 

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks.bp. Chrapka w Chełmży” w kwocie 

36.990,00, 

- „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 

64 (działka nr 33 z obrębu 9) w Chełmży w kwocie 5.000,00.  

 

 


