
ZARZĄDZENIE NR 35/FK/15 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 23 lutego 2015 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.  
 
 
      Na podstawie art. 30 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) oraz § 11 pkt 2 i 3 

uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu 

miasta na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 14) zarządza 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, wprowadza się następujące 

zmiany: 

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

 a) dochody bieżące pozostają w kwocie      -      40.367.128,56   

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -        1.355.000,00 

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

 a) wydatki bieżące pozostają w kwocie -      38.071.221,56 

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -        2.336.546,00 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -        2.336.546,00 

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie        -        1.314.361,00    

4) w § 6 w pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

    „1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł, 

b) podmiotowe w kwocie 36.000,00 zł, 

c) celowe w kwocie 295.000,00 zł.”. 

 



§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 

 

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

wydania. 

 

Burmistrza Miasta Chełmży 

( - ) mgr Jerzy Czerwiński 

 



Załącznik Nr1 
do zarządzenia Nr 35/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 23 lutego 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

630   Turystyka - - 6.000,00 6.000,00 

 63095  Pozostała działalność - - 6.000,00 6.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 6.000,00 6.000,00 

750   Administracja publiczna 676.000,00 24.000,00 24.000,00 676.000,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 676.000,00 24.000,00 24.000,00 676.000,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170.000,00 20.000,00 - 150.000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 384.000,00 4.000,00 - 380.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120.000,00 - 20.000,00 140.000,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  2.000,00 - 4.000,00 6.000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

13.000,00 278,00 4.278,00 17.000,00 

 75416  Straż gminna (miejska) 13.000,00 278,00 278,00 13.000,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 278,00 - 9.722,00 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  

3.000,00 - 278,00 3.278,00 

 75495  Pozostała działalność - - 4.000,00 4.000,00 



  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 4.000,00 4.000,00 

758   Różne rozliczenia 429.280,00 202.000,00 - 227.280,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 429.280,00 202.000,00 - 227.280,00 

  4810 Rezerwy 429.280,00 202.000,00 - 227.280,00 

801   Oświata i wychowanie 7.078.000,00 616.050,00 616.050,00 7.078.000,00 

 80101  Szkoły podstawowe 4.740.000,00 355.800,00 - 4.384.200,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.950.000,00 297.560,00 - 3.652.440,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700.000,00 50.950,00 - 649.050,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 90.000,00 7.290,00 - 82.710,00 

 80110  Gimnazja 2.273.000,00 258.250,00 - 2.014.750,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.860.000,00 216.040,00 - 1.643.960,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 365.000,00 37.120,00 - 327.880,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 48.000,00 5.090,00 - 42.910,00 

 80114  Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty 65.000,00 2.000,00 2.000,00 65.000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60.000,00 2.000,00 - 58.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 - 2.000,00 7.000,00 

 80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

- - 614.050,00 614.050,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 513.600,00 513.600,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 88.070,00 88.070,00 



  4120 Składki na Fundusz Pracy - - 12.380,00 12.380,00 

851   Ochrona środowiska 14.000,00 4.000,00 4.000,00 14.000,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii 14.000,00 4.000,00 4.000,00 14.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00 4.000,00 - 5.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 - 4.000,00 9.000,00 

852   Pomoc społeczna 213.500,00 9.635,72 9.635,72 213.500,00 

 85206  Wspieranie rodziny 32.600,00 1.357,00 1.357,00 32.600,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,00 1.357,00 - 28.643,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2.600,00 - 1.357,00 3.957,00 

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

115.900,00 4.778,72 4.778,72 115.900,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109.000,00 4.778,72 - 104.221,28 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3.900,00 - 4.496,72 8.396,72 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3.000,00 - 282,00 3.282,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 65.000,00 3.500,00 3.500,00 65.000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  1.500,00 - 3.500,00 5.000,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  54.000,00 2.233,00 - 51.767,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   7.500,00 590,00 - 6.910,00 

  4480 Podatek od nieruchomości  2.000,00 677,00 - 1.323,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000,00 1.000,00 5.000,00 8.000,00 

 90002  Gospodarka odpadami 4.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  

2.000,00 - 1.000,00 3.000,00 



  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

2.000,00 1.000,00 - 1.000,00 

 90095  Pozostała działalność - - 4.000,00 4.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 4.000,00 4.000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 15.000,00 15.000,00 

 92195  Pozostała działalność - - 15.000,00 15.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 15.000,00 15.000,00 

926   Kultura fizyczna - - 173.000,00 173.000,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  - - 173.000,00 173.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 173.000,00 173.000,00 

Ogółem 8.427.780,00 856.963,72 856.963,72 8.427.780,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 35/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 23 lutego 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 115.900,00 4.778,72 4.778,72 115.900,00 

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

115.900,00 4.778,72 4.778,72 115.900,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109.000,00 4.778,72 - 104.221,28 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3.900,00 - 4.496,72 8.396,72 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3.000,00 - 282,00 3.282,00 

Ogółem 115.900,00 4.778,72 4.778,72 115.900,00 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. 

zmieniającego 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. 

Wydatki 

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

na prawach powiatu) kwotę 20.000,00 zniesiono z planu w § 4040 – Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne (po zmianie 150.000,00) zwiększając plan w § 4210 – Zakup 

materiałów i wyposażenia do wysokości 140.000,00. Natomiast w § 4110 – Składki na 

ubezpieczenia społeczne pomniejszono plan o 4.000,00, tj. do kwoty 380.000,00 

przenosząc ją do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do 

wysokości 6.000,00. 

2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 

75416 – Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4140 – Wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 278,00, tj. do kwoty 3.278,00 

zmniejszając o powyższą kwotę § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (po zmianie 

9.722,00). 

3. Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) dokonano 

podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń: 

rozdział 63095 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża 

„Obóz pod namiotami szkoleniowo-rekreacyjny” 

6.000,00 

 

rozdział  75495 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

„Ratownictwo i Ochrona Ludności” 
4.000,00 

rozdział  90095 LOP Grupa Terenowa w Chełmży  

„Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym 
zadaniem społeczeństwa” 

4.000,00 



rozdział  92195 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża 

„XIII Festiwal Piosenki Religijnej ku czci Frelichowskiego” 
2.500,00 

rozdział  92195 Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 

„Zasłużeni Chełmżanie – słownik biograficzny” 
5.500,00 

rozdział  92195 Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton 

„Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o 
charakterze ponadlokalnym” 

7.000,00 

rozdział 92605 Uczniowki Klub Sportowy „Dwójka” 

„Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie 
kolarstwa” 

7.000,00 

rozdział 92605 Uczniowki Klub Sportowy Włókniarz 

„Kajak polo to jest gra – całoroczne szkolenie zawodników 
UKS Włókniarz Chełmża” 

6.000,00 

rozdział 92605 Stowarzyszenie „Białe żagle” 

„VII Długodystansowe Regaty Rodzinne Chełmża – Zalesie 
– Chełmża”” 

2.000,00 

rozdział 92605 Międzyszkolny Klub Sportowy  

„Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i 
pokazów sportowych” 

19.500,00 

rozdział 92605 Klub Sportowy Chełmża 

„Przygotowanie młodzieży do współzawodnictwa 
sportowego oraz udział w rozgrywkach ogólnopolskich  
II Ligi Piłki Siatkowej” 

40.000,00 

rozdział  92605 Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 
w Chełmży 

„Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 
uzdolnionej wędkarsko” 

4.000,00 

rozdział 92605 Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 

„Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 
przez stowarzyszenie kultury fizycznej” 

20.000,00 

rozdział  92605 Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża 

„Piłka Kobieca 2015” 
6.500,00 

rozdział  92605 Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” 

„Organizacja i prowadzenie turniejów Baśki na terenie 
gminy i miasta Chełmży’ 

2.000,00 

rozdział 92605 Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” 

„Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 
przez KST Włókniarz Chełmża” 

22.000,00 



rozdział 92605 Klub Sportowy „Legia” 

„Rozgrywki 2015” 
44.000,00 

 
W związku z tym w dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 202.000,00 

tj. do kwoty 227.280,00, w tym konkursy o 202.000,00 do kwoty 28.000,00. 

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie. W związku ze zmianą wprowadzoną w art. 32 

ustawy okołobudżetowej na rok 2015 – zmiany dotyczą zasad finansowania zadań 

oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży. W rozporządzeniu Ministra Finansów zaplanowano dwa działy,  

w których będą klasyfikowane wydatki związane z edukacją dzieci wymagających 

stosowania specjalnych metod nauki, uczęszczających do szkół i przedszkoli 

ogólnodostępnych. Z uwagi na uczęszczanie ogółem 38 uczniów z orzeczeniami  

o kształceniu specjalnym do szkół ogólnodostępnych na terenie gminy miasta Chełmży 

wprowadza się rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 

oraz szkołach artystycznych. Dla gminy miasta Chełmża wydzielono kwotę w subwencji 

oświatowej na rok 2015 w wysokości 614.050,00, z przeznaczeniem na specjalną 

organizację nauki i metody pracy z uczniami wskazanymi wg wag w metryczce 

subwencji oświatowej. W poszczególnych szkołach ilość dzieci z orzeczeniami  

o kształceniu specjalnym przedstawia się następująco: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 dzieci, 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7 dzieci, 

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5 dzieci, 

- Gimnazjum Nr 1 – 18 dzieci. 

Zgodnie z powyższym dokonano następujących zmian w poszczególnych rozdziałach  

i paragrafach: 

a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenia dokonano w: 

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 297.560,00 (po zmianie 

3.652.440,00), a w poszczególnych szkołach zmiana planu przedstawia się następująco: 

� Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejszenie o 138.740,00, tj. do kwoty 1.316.260,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejszenie 86.600,00, tj. do kwoty 1.268.400,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 5 zmniejszenie o 72.220,00, tj. do kwoty 1.067.780,00, 



- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50.950,00 (po zmianie 

649.050,00), a w poszczególnych szkołach zmiana planu przedstawia się następująco: 

� Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejszenie o 23.720,00, tj. do kwoty 231.280,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejszenie 14.880,00, tj. do kwoty 235.120,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 5 zmniejszenie o 12.350,00, tj. do kwoty 182.650,00, 

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.290,00 (po zmianie 82.710,00),  

a w poszczególnych szkołach zmiana planu przedstawia się następująco: 

� Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejszenie o 3.400,00, tj. do kwoty 30.600,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejszenie 2.120,00, tj. do kwoty 27.880,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 5 zmniejszenie o 1.770,00, tj. do kwoty 24.230,00; 

b) w rozdziale 80110 – Gimnazja dokonano zmniejszeń w następujących §§: 

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 216.040,00 (po zmianie 

1.643.960,00), 

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37.120,00, tj. do kwoty 

327.880,00, 

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 5.090,00 (po zmianie 42.910,00); 

c) w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych wprowadzono następujące §§ z rozbiciem na poszczególne szkoły: 

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 513.600,00, 

a w poszczególnych szkołach plan przedstawia się następująco: 

� Szkoła Podstawowa Nr 2 – 138.740,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 3 – 86.600,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 5 – 72.220,00, 

� Gimnazjum Nr 1 – 216.040,00; 

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 88.070,00, a w poszczególnych 

szkołach plan przedstawia się następująco: 

� Szkoła Podstawowa Nr 2 – 23.720,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 3 – 14.880,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 5 – 12.350,00, 

� Gimnazjum Nr 1 – 37.120,00; 

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 12.380,00, a w poszczególnych szkołach 

plan przedstawia się następująco: 



� Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.400,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.120,00, 

� Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.770,00, 

� Gimnazjum Nr 1 – 5.090,00. 

Ponadto w rozdziale 80114 – Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Oświaty zmniejszono 

plan w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 (po zmianie 58.00,00) 

przenosząc ją do § 4300 – Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 7.000,00 przeznaczając na 

opłatę roczną za licencję na obsługę programów finansowych. 

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

wprowadzono plany dotacji dla następujących klubów sportowych: 

- zgodnie z zarządzeniem Nr 10/SOB/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 

2015 r. dla  Klubu Sportowo – Turystycznego „Włókniarz” w kwocie 13.000,00, 

- zgodnie z zarządzeniem Nr 11/SOB/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 

2015 r. dla Klubu Sportowego „Legia” w kwocie 40.000,00, 

- zgodnie z zarządzeniem Nr 12/SOB/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 

2015 r. dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego w kwocie 10.000,00, 

- zgodnie z zarządzeniem Nr 13/SOB/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 

2015 r. dla Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w kwocie 10.000,00. 

Cała kwota w wysokości 73.000,00 przeznaczona na dotacje została rozdysponowana. 

Ponadto w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii przeniesiono 4.000,00 z planu w § 4170 

– Wynagrodzenia bezosobowe (po zmianie 5.000,000) do § 4300 – Zakup usług pozostałych, 

tj. do kwoty 9.000,00. Zmiany wprowadzono stosownie planowanych wydatków. 

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna,  wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach: 

a)  85206 – Wspieranie rodziny, gdzie pomniejszono plan w § 4010 – Wynagrodzenia 

osobowe pracowników do kwoty 28.643,00 zwiększając § 4040 – Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne do kwoty 3.957,00, 

b) 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomniejszono 

plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.778,72 (po zmianie 

104.221,28) zwiększając plany w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

o 4.496,72, tj. do wysokości 8.396,72 oraz w § 4440 – Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych o 282,00, tj. do kwoty 3.282,00, 

c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w § 3020 – Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń o 3.500,00, tj. do kwoty 5.000,00, środki pozyskując  



z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.233,00 (po zmianie 51.767,00),  

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 590,00 (po zmianie 

6.910,00) oraz § 4480 – Podatek od nieruchomości 677,00 (po zmianie 1.323,00). 

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – 

Gospodarka odpadami dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 1.000,00 z § 4700 – 

Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej (po zmianie 

1.000,00) do § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, tj. do kwoty 3.000,00. 

 

 

 


