
ZARZĄDZENIE NR 105/FK/09 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY 

z dnia 6 sierpnia 2009 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok. 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (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 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej 
ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj 
– Pom z 2009 r. Nr 17, poz. 351) zarządzam, 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 wprowadza się następujące zmiany: 

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

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, 

- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 kwietnia 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 12 maja 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 maja 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 4 czerwca 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 



- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 8 lipca 2009 r.                      

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

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie              - 40.239.332,27 

    zastępuje się kwotą               -   40.441.968,27 

w tym:           

a) dochody bieŜące w kwocie             -   32.178.900,76 

    zastępuje się kwotą              -   32.381.536,76 

         w tym: 

         - dotacje na zadania zlecone w kwocie            -     5.182.848,00 

    zastępuje się kwotą              -     5.260.291,00 

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie           -        897.826,00 

   zastępuje się kwotą              -     1.023.019,00 

- 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            -   15.165.109,76 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie           -     8.060.431,51 

2)  w § 2 wydatki w kwocie   -   52.617.172,27 

 zastępuje się kwotą   -   52.819.808,27 

     w tym: 

     a) wydatki bieŜące w kwocie             -   34.092.722,76 

    zastępuje się kwotą              -   34.295.358,76 

   w tym: 

- wynagrodzenia w kwocie             -   11.025.614,49 

  zastępuje się kwotą              -   11.037.511,49 

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie           -     1.957.760,00 

  zastępuje się kwotą              -     1.958.509,00 

- dotacje z budŜetu pozostają w kwocie           -     2.981.458,21 

- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        340.000,00 

- pozostałe w kwocie               -   17.787.890,06 

  zastępuje się kwotą              -   17.977.880,06 

     b)  wydatki majątkowe pozostają w kwocie           -   18.524.449,51 



          w tym:    

- inwestycyjne pozostają w kwocie            -   18.157.156,51 

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 6 do niniejszego  

zarządzenia. 

  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

ogłoszenia. 

 

Burmistrza Miasta ChełmŜy 

/-/mgr Jerzy Czerwiński 

 



 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 105/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 sierpnia 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2009 rok.     
                                                                                                                                                                                                                                  

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

801   Oświata i wychowanie - - 132 132 

 80195  Pozostała działalność - - 132 132 

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

- - 132 132 

852   Pomoc społeczna 1.013.584 - 202.504 1.216.088 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 

640.000 - 185.739 825.739 

  2010 

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

375.000 - 72.028 447.028 

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

265.000 - 113.711 378.711 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 227.000 - 6.350 233.350 

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

227.000 - 6.350 233.350 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze 

3.584 - 5.415 8.999 



  2010 

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

3.584 - 5.415 8.999 

 85295  Pozostała działalność 143.000 - 5.000 148.000 

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

143.000 - 5.000 148.000 

Ogółem 1.013.584 - 202.636 1.216.220 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 105/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 sierpnia 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2009 rok.     
                                                                                                                                                                                                          

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

710   Działalność usługowa 26.540 1.000 1.000 26.540 

 71035  Cmentarze 26.540 1.000 1.000 26.540 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  3.000 1.000 - 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  23.540 - 1.000 24.540 

801   Oświata i wychowanie 959.000 29.000 34.632 964.632 

 80101  Szkoły podstawowe 903.000 29.000 29.000 903.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  92.000 - 7.000 99.000 

  4260 Zakup energii 419.500 11.000 - 408.500 

  4270 Zakup usług remontowych  302.000 12.000 15.000 305.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  42.000 - 5.000 47.000 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  10.000 1.000 - 9.000 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej  

14.000 3.000 - 11.000 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar-
skiego i urządzeń kserograficznych  

7.500 1.000 - 6.500 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra-
mów i licencji  

16.000 1.000 2.000 17.000 

 80195  Pozostała działalność 56.000 - 5.632 61.632 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   - - 132 132 

  4300 Zakup usług pozostałych 56.000 - 5.500 61.500 



852   Pomoc społeczna 2.805.612 9.149 206.153 3.002.616 

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

11.028 2.249 2.249 11.028 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  1.000 300 - 700 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.800 - 749 2.549 

  4260 Zakup energii 5.100 - 1.500 6.600 

  4280 Zakup usług zdrowotnych   200 200 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej  

1.500 700 - 800 

  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  149 149 - - 

  4430 RóŜne opłaty i składki  400 400 - - 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar-
skiego i urządzeń kserograficznych  

879 500 - 379 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 

726.200 - 185.739 911.939 

  3110 Świadczenia społeczne 726.200 - 185.739 911.939 

 85215  Dodatki mieszkaniowe  1.200.000 6.900 - 1.193.100 

  3110 Świadczenia społeczne 1.200.000 6.900 - 1.193.100 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  640.000 - 6.350 646.350 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  640.000 - 6.350 646.350 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze 

3.584 - 4.415 8.999 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   3.584 - 5.415 8.999 

 85295  Pozostała działalność 224.800 - 6.400 231.200 

  3110 Świadczenia społeczne 224.800 - 6.400 231.200 

Ogółem 3.791.152 39.149 241.785 3.993.788 

 



 
 

Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 105/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 sierpnia 2009 r.                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                           

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

801   Oświata i wychowanie - - 132 132 

 80195  Pozostała działalność - - 132 132 

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

- - 132 132 

852   Pomoc społeczna 635.000 - 125.061 760.061 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 

265.000 - 113.711 378.711 

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

265.000 - 113.711 378.711 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 227.000 - 6.350 233.350 

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

227.000 - 6.350 233.350 

 85295  Pozostała działalność 143.000 - 5.000 148.000 

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

143.000 - 5.000 148.000 

Ogółem 635.000 - 125.193 760.193 

 



 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 105/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 sierpnia 2009 r.                                                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

801   Oświata i wychowanie - - 132 132 

 80195  Pozostała działalność - - 132 132 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 132 132 

852   Pomoc społeczna 582.000 - 125.061 707.061 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 

265.000 - 113.711 378.711 

  3110 Świadczenia społeczne 265.000 - 113.711 378.711 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 174.000 - 6.350 180.350 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  174.000 - 6.350 180.350 

 85295  Pozostała działalność 143.000 - 5.000 148.000 

  3110 Świadczenia społeczne 143.000 - 5.000 148.000 

Ogółem 582.000 - 125.193 707.193 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 105/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 sierpnia 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                 

 
Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.  

                                                                                                                                                                     

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

852   Pomoc społeczna 378.584 - 77.443 456.027 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 

375.000 - 72.028 447.028 

  2010 

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

375.000 - 72.028 447.028 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze 

3.584 - 5.415 8.999 

  2010 

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

3.584 - 5.415 8.999 

Ogółem 378.584 - 77.443 456.027 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 105/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 sierpnia 2009 r.                                                                                                                                                                                               

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.  

                                                                                                                                   

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

852   Pomoc społeczna 389.612 2.249 79.692 467.055 

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

11.028 2.249 2.249 11.028 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 300 - 700 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  1.800 - 749 2.549 

  4260 Zakup energii 5.100 - 1.500 6.600 

  4280 Zakup usług zdrowotnych   200 200 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej  

1.500 700 - 800 

  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  149 149 - - 

  4430 RóŜne opłaty i składki  400 400 - - 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar-
skiego i urządzeń kserograficznych  

879 500 - 379 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 

375.000 - 72.028 447.028 

  3110 Świadczenia społeczne  375.000 - 72.028 447.028 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze 

3.584 - 5.415 8.999 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   3.584 - 5.415 8.999 

Ogółem 389.612 2.249 79.692 467.055 

 



 
UZASADNIENIE 

 
do zarządzenia Nr 105/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 6 sierpnia 2009 r.  
zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok. 
 
 
 Zgodnie z art. 30 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. 

 PowyŜsze zarządzenie zmienia budŜet Miasta ChełmŜy po stronie dochodów i wydatków w 

następujący sposób: 

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2009 r. Nr 

WFB.I.3011-30/09, zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 801 – Oświata  

i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność § 2030 – Dotacje celowe otrzymane  

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

132,00 tj. do kwoty 132,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia  

jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpa-

trzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego. Po stronie wydatków 

wprowadzono plan w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132,00 zgodnie  

z powyŜszym przeznaczeniem. 

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmieniono plany w rozdziałach 85214 – Zasiłki i pomoc 

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 85228 – Usługi opiekuń-

cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w następujących paragrafach: 

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

bieŜących gmin (związków gmin) zwiększono plan dotacji w rozdziale 85214  

o kwotę 8.852,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz, jedno-

cześnie po stronie wydatków zwiększając plan w § 3110 - Świadczenia społeczne  

o taką samą kwotę, 

• § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków 

gmin) zwiększono plan dotacji w rozdziale 85228 o kwotę 5.415,00 tj. do kwoty 

8.999,00 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w te-

renie, zwiększając tym samym plan wydatków w § 4170 – Wynagrodzenia bezoso-

bowe takŜe o kwotę 5.415,00 tj. do kwoty 8.999,00 zgodnie z powyŜszym przezna-

czeniem.  



3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2009 r. Nr 

WFB.I.3011-35/09, zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 852 – Pomoc 

Społeczna: 

• rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację wła-

snych zadań bieŜących gmin (związków gmin) o kwotę 104.859,00 tj. do kwoty 

378.711,00 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej 

z budŜetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 mar-

ca 2004 r. o pomocy społecznej, jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 3110 

– Świadczenia społeczne o taką samą kwotę zgodnie z przeznaczeniem. 

• rozdział 85295 – Pozostała działalność § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budŜe-

tu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) zwięk-

szono o kwotę 5.000,00 tj. do kwoty 148.000,00 na dofinansowanie realizacji  

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, o którym mowa 

w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania”, zwiększając tym samym plan wydatków w § 3110 

– Świadczenia społeczne o taką samą kwotę zgodnie z przeznaczeniem.   

4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2009 r.  

Nr WFB.I.3011-36/09, zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane 

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

6.350,00 tj. do kwoty 233.350,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikające-

go z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 115, poz. 728), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 

środowisku w roku 2009, jednocześnie zwiększając plan wydatków o taką samą kwotę tj. do 

646.350,00 w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2009 r. Nr 

WFB.I.3011-37/09, zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 852 – Pomoc 

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

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

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków 

gmin) o kwotę 72.028,00 tj. do kwoty 447.028,00 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków 



stałych, jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 3110 – Świadczenia społeczne o taką 

samą kwotę tj. do kwoty 911.939,00 zgodnie z przeznaczeniem. 

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano zmian w planie 

wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy. Zmniejszono środki  

w łącznej kwocie 2.249,00 w: § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  

o kwotę 300,00 tj. do kwoty 700,00, w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 

tj. do kwoty 0,00, w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej o kwotę 

700,00 tj. do kwoty 800,00, w § 4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 149,00 tj. do 

kwoty 0,00, w § 4430 – RóŜne opłaty i składki o kwotę 400,00 tj. do kwoty 0,00 oraz  

w § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra-

ficznych o kwotę 500,00 tj. do kwoty 379,00. Zwiększono natomiast plan wydatków  

w łącznej kwocie 2.249,00 w: § 4120 – Składki na fundusz pracy o kwotę 749,00 tj. do kwo-

ty 2.549,00 oraz w § 4260 – Zakup energii /opłaty za energię elektryczną/ o kwotę 1.500,00 

tj. do kwoty 6.600,00.       

7. Dokonano zmian w planie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty w ChełmŜy 

w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w następujących paragrafach: 

• § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększono plan wydatków o kwotę 

7.000,00 tj. do kwoty 37.000,00 w rozdziale 80101/3 z przeznaczeniem na zakup 

materiałów do naprawy elewacji budynku i malowania pomieszczeń, w których  

zostaną wymienione okna, 

• § 4260 – Zakup energii zmniejszono plan wydatków w 80101/5 o kwotę 11.000,00 

tj. do kwoty 114.000,00 dzięki występującym oszczędnościom w tym paragrafie  

SP-5, 

• § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101/5 

o kwotę 15.000,00 tj. do kwoty 115.000,00 z przeznaczeniem na remont dachu  

budynku SP-5, natomiast w 80101/2 zmniejszono plan o kwotę 5.000,00 tj. do kwoty 

130.000,00, przeznaczając na zakup pozostałych usług związanych z wyŜszą opłatą 

za ścieki od planowanej w SP-2 i w 80101/3 o kwotę 7.000,00 tj. do kwoty 

60.000,00, 

• § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 tj. 

do kwoty 20.000,00 w 80101/2 z powodu niedoszacowania planu (wzrost cen za 

usługi), 



• § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejszono plan wydatków o kwotę 

1.000,00 tj. do kwoty 4.000,00 w 80101/2 dzięki zmianie umowy abonamentu – 

zmniejszenie kosztów, 

• § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 tj. do kwoty 3.000,00 w 80101/2  

i o kwotę 2.000,00 tj. do kwoty 3.000,00 w 80101/5 dzięki oszczędnościom poczy-

nionym zmianą planu taryfowego za usługi telefoniczne, 

• § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-

graficznych zmniejszono plan wydatków w 80101/5 o kwotę 1.000,00 tj. do kwoty 

1.500,00, zwiększono natomiast plan usług remontowych w SP-5, 

• § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększo-

no plan wydatków o kwotę 2.000,00 tj. do kwoty 8.000,00 w 80101/2 z przeznacze-

niem na zakup licencji Pakiet MS OFFICE 2007 PROF. 32B BOX programu eduka-

cyjnego na wszystkie stanowiska, natomiast w 80101/5 zmniejszono plan wydatków 

o kwotę 1.000,00 tj. do kwoty 4.000,00.   

8. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze z powodu wykorzystania 

środków dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜe-

nia do § 4300 – Zakup usług pozostałych. Plan wydatków po zmianie w § 4210 wyniesie 

2.000,00, w § 4300 24.540,00. 

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Za-

kup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 tj. do kwoty 61.500,00 

w wyniku przesunięcia takiej samej kwoty z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 

– Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne. Kwota zostanie przeznaczona na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich 

rozliczania. 

10.  W dziale 852 – Pomoc społeczna: dokonano przesunięcia kwoty 1.400,00 z rozdziału 85215 

– Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne (stan po zmianie 1.193.100,00) do 

rozdziału 85295 - Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne (stan po zmianie 

231.200,00). Kwota zostanie przeznaczona na prace społeczno – uŜyteczne.   

 


