
ZARZĄDZENIE NR 71/FK/11 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok.  
 
 
      Na podstawie art. 30 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) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 3 lutego 

2011 r. w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok zarządzam, 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,  

- uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie -    40.380.367,72 

    zastępuje się kwotą -    40.486.335,72 

    w tym:  

a) dochody bieŜące w kwocie      -    34.825.698,00 

    zastępuje się kwotą -    34.931.666,00 



     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                              -     5.554.669,72 

2) w § 2 wydatki w kwocie                                                                                 -    47.071.977,21 

zastępuje się kwotą -    47.177.945,21 

   w tym: 

    a) wydatki bieŜące w kwocie  -    34.706.377,00 

 zastępuje się kwotą -    34.812.345,00 

    b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -    12.365.600,21  

      w tym: 

      - inwestycyjne pozostają w kwocie -    12.215.600,21 

3) deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie -      6.691.609,49 

4) w § 6 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

    „b) celowe na zadania własne w kwocie 343.400,00 zł,”. 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego za-

rządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

wydania.   

 
 
   



 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 71/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2011 rok.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo 1.000,00 - 785,00 1.785,00 

 01095  Pozostała działalność 1.000,00 - 785,00 1.785,00 

  2010 

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

1.000,00 - 785,00 1.785,00 

852   Pomoc społeczna 318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

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

318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

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

318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

Ogółem 319.300,00 - 105.968,00 425.268,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 71/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2011 rok. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo 950,00 - 785,00 1.735,00 

 01095  Pozostała działalność 950,00 - 785,00 1.735,00 

  4430 RóŜne opłaty i składki 950,00 - 785,00 1.735,00 

600   Transport i ł ączność 300.000,00 318,00 318,00 269.500,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 300.000,00 318,00 318,00 300.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 296.000,00 318,00 - 295.682,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 - 318,00 4.318,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 24.000,00 930,00 930,00 24.000,00 

 75495  Pozostała działalność 24.000,00 930,00 930,00 24.000,00 

  4260 Zakup energii 3.000,00 930,00 - 2.070,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 21.000,00 - 930,00 21.930,00 

758   RóŜne rozliczenia 130.624,28 11.000,00 - 119.624,28 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 130.624,28 11.000,00 - 119.624,28 

  4810 Rezerwy 130.624,28 11.000,00 - 119.624,28 

801   Oświata i wychowanie 671.082,00 14.660,00 14.660,00 671.082,00 

 80101  Szkoły podstawowe 599.082,00 10.460,00 10.460,00 599.082,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.000,00 - 4.460,00 16.460,00 



  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300.082,00 2.200,00 - 297.882,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 130.000,00 5.260,00 - 124.740,00 

  4270 Zakup usług remontowych 90.000,00 3.000,00 - 87.000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 - 1.100,00 3.100,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 65.000,00 - 3.000,00 68.000,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
słuŜby cywilnej 

- - 1.900,00 1.900,00 

 80110  Gimnazja 41.000,00 1.200,00 1.200,00 41.000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 - 1.200,00 7.200,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 35.000,00 1.200,00 - 33.800,00 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 31.000,00 3.000,00 3.000,00 31.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 27.000,00 3.000,00 - 24.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 - 3.000,00 7.000,00 

851   Ochrona zdrowia - - 3.000,00 3.000,00 

 85195  Pozostała działalność - - 3.000,00 3.000,00 

  2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinanso-
wanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

- - 3.000,00 3.000,00 

852   Pomoc społeczna 398.300,00 - 105.183,00 503.483,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

398.300,00 - 105.183,00 503.483,00 

  3110 Świadczenia społeczne 398.300,00 - 105.183,00 503.483,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.500,00 - 4.000,00 14.500,00 

 85395  Pozostała działalność 10.500,00 - 4.000,00 14.500,00 

  2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinanso-
wanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

10.500,00 - 4.000,00 14.500,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 323.000,00 8.000,00 8.000,00 323.000,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 313.000,00 - 8.000,00 321.000,00 



  4300 Zakup usług pozostałych 313.000,00 - 8.000,00 321.000,00 

 90095  Pozostała działalność 10.000,00 8.000,00 - 2.000,00 

  4430 RóŜne opłaty i składki 10.000,00 8.000,00 - 2.000,00 

926   Kultura fizyczna i sport 212.000,00 - 4.000,00 216.000,00 

 92695  Pozostała działalność 212.000,00 - 4.000,00 216.000,00 

  2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinanso-
wanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

212.000,00 - 4.000,00 216.000,00 

Ogółem 2.070.456,28 34.908,00 140.876,00 2.176.424,28 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 71/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2011 r.  
                                                                                                                                                                                      

 Zmiany w planie dochodów zleconych na 2011 rok.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo 1.000,00 - 785,00 1.785,00 

 01095  Pozostała działalność 1.000,00 - 785,00 1.785,00 

  2010 

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

1.000,00 - 785,00 1.785,00 

Ogółem 1.000,00 - 785,00 1.785,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 71/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2011 r.  
                                                                                                                                                                                   

 Zmiany w planie wydatków zleconych na 2011 rok.   
                                                                                                                                                                                                         

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo 950,00 - 785,00 1.735,00 

 01095  Pozostała działalność 950,00 - 785,00 1.735,00 

  4430 RóŜne opłaty i składki  950,00 - 785,00 1.735,00 

Ogółem 950,00 - 785,00 1.735,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 71/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2011 r.  

 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne 2011 rok.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

852   Pomoc społeczna 318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

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

318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

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

318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

Ogółem 318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 71/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2011 r.  

 
 

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne 2011 rok.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

852   Pomoc społeczna 318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

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

318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

  3110 Świadczenia społeczne 318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

Ogółem 318.300,00 - 105.183,00 423.483,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do zarządzenia Nr 71/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 26 maja 2011 r. zmienia-

jącego 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, § 2010 – 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu ad-

ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

zwiększono plan z kwoty 1.000,00 do kwoty 1.785,00, tj. o kwotę 785,00. Zmiana ta wyni-

ka z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.19.2011 z dnia 17 maja 

2011 r. zwiększającej plan dotacji celowych na 2011 r. z przeznaczeniem na zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk-

cji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na po-

krycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierw-

szym okresie płatniczym 2011 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budŜetowej na 

2011 r. 

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z bu-

dŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) zwiększono 

plan z kwoty 318.300,00 do kwoty 423.483,00, tj. o kwotę 105.183,00. Zmiana ta wynika 

ze decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: 

a) Nr WFB.I.3120.16.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. zwiększającej plan dotacji celo-

wych na 2011 r. o kwotę 13.183,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 

w miesiącu kwietniu br. w części gwarantowanej z budŜetu państwa zgodnie z art. 147 

ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.), 

b) Nr WFB.I.3120.21.2011 z dnia 20 maja 2011 r. zwiększającej plan dotacji celowych na 

2011 r. w kwocie 92.000,00 z przeznaczeniem na terminową realizację wypłat zasiłków 

okresowych w miesiącu maju br. w części gwarantowanej z budŜetu państwa. 



Po stronie wydatków: 

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, § 4430 – 

RóŜne opłaty i składki zwiększono plan z kwoty 950,00 do kwoty 1.735,00, tj. o kwotę 

785,00.  

2. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 

– Zakup usług remontowych zmniejszono plan z kwoty 296.000,00 do kwoty 295.682,00, 

tj. o kwotę 318,00, a w § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan z kwoty 

4.000,00 do kwoty 4.318,00, tj. o kwotę 318,00 w związku z koniecznością wykonania ta-

blic z nazwą ulicy M. Szczepańskiego w ilości trzech sztuk. 

3. W dziale 758 – RóŜne rozliczenia, rozdziale 75818 – RóŜne rozliczenia, § 4810 – Rezer-

wy zmniejszono plan z kwoty 130.624,28 do kwoty 119.624,28, tj. o kwotę 11.000,00. 

Zmiana ta wynika z rozstrzygnięcia konkursów na zadania gminy realizowane przez orga-

nizacje pozarządowe. W wyniku powyŜszego środki w kwocie 11.000,00 zostały przenie-

sione zgodnie z rodzajem dofinansowania: 

a) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, § 2820 - Do-

tacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-

zacji stowarzyszeniom wprowadzono plan w kwocie 3.000,00 z przeznaczeniem na 

dotację dla Polskiego Czerwonego KrzyŜa – „Pierwsza Pomoc” (zarządzenie Burmi-

strza Miasta ChełmŜy Nr 70/SOB/11 z dnia 25 maja 2011 r.), 

b) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Po-

została działalność, § 2820 – Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinan-

sowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększono plan z kwoty 

10.500,00 do kwoty 14.500,00, tj. o kwotę 4.000,00 z przeznaczeniem dla Stowarzy-

szenia „Wsparcie” – „Przeciwdziałanie patologiom społecznych” (zarządzenie Burmi-

strza Miasta ChełmŜy Nr 69/SOB/11 z dnia 25 maja 2011 r., 

c) dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 2820 

– Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom zwiększono plan z kwoty 212.000,00 do kwoty 

216.000,00, tj. o kwotę 4.000,00 z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego „Pacyfik” 

na sekcję kolarzy (zarządzenie Burmistrza Miasta ChełmŜy Nr 68/SOB/11 z dnia 25 

maja 2011 r.). 

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w: 

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmian w paragrafach: 



- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono plan z kwoty 

12.000,00 do kwoty 16.460,00, tj. o kwotę 4.460,00 w: 

� Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2.030,00 do kwoty 6.340,00, 

� Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.830,00 do kwoty 5.960,00,  

� Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 600,00 do kwoty 4.160,00, 

    z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, 

- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan z kwoty 300.082,00 do 

kwoty 297.882,00, tj. o kwotę 2.200,00 stosownie do faktycznych naliczeń w Szkole 

Podstawowej Nr 2 (plan w § 4040 po zmianie w SP-2 wynosi 115.250,00), 

- 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zmniejszono plan z kwoty 130.000,00 do 

kwoty 124.740,00, tj. o kwotę 5.260,00 w: 

� Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.030,00 do kwoty 45.810,00, 

� Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2.630,00 do kwoty 44.210,00,  

� Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 1.600,00 do kwoty 34.720,00, 

- 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan z kwoty 90.000,00 do kwoty 

87.000,00, tj. o kwotę 3.000,00 w Szkole Podstawowej Nr 5 (plan w § 4270 po 

zmianie w SP-5 wynosi 26.700,00), 

- 4280 – Zakup usług zdrowotnych zwiększono plan z kwoty 2.000,00 do kwoty 

3.100,00, tj. o kwotę 1.100,00 w: 

� Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 500,00 do kwoty 1.180,00, 

� Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 200,00 do kwoty 860,00,  

� Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 400,00 do kwoty 1.060,00, 

- 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan z kwoty 65.000,00 do kwoty 

68.000,00, tj. o kwotę 3.000,00 w Szkole Podstawowej Nr 5 (plan w § 4300 po 

zmianie w SP-5 wynosi 23.620,00 z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych 

z dowozem ucznia niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej w Toruniu oraz z 

opłaceniem licencji programu „Płace SIGID” i „Księgowość budŜetowa” oraz pro-

wizji bankowych, 

- 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 

wprowadzono plan w kwocie 1.900,00 w: 

� Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 700,00, 

� Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 600,00,  

� Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie 600,00 

         z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia pracowników z zakresu bhp w 2011 roku, 



b) rozdziale 80110 – Gimnazja dokonano zmian w paragrafach: 

- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono plan o kwotę 

1.200,00 do kwoty 7.200,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla 

nauczycieli, 

- 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zmniejszono plan o kwotę 1.200,00 do 

kwoty 33.800,00, 

c) rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zmniejszono 

plan wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 3.000,00 do kwo-

ty 24.000,00 oraz zwiększono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 

3.000,00 do kwoty 7.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie licencji programu „Płace 

SIGID” i „Ksi ęgowość budŜetowa” oraz prowizji bankowych.  

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększo-

no plan z kwoty 398.300,00 do kwoty 503.483,00, tj. o kwotę 105.183,00. 


