
UCHWAŁA NR XXV/202/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 27 października 2005r. 

 
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 
Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 
poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.109 ust.1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, 
poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. Nr 19, 
poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, 
poz.2703, z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565), uchwala się, co następuje: 
 
 
§1. W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie 
budżetu miasta na 2005 rok zmienionej:  
- zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- uchwałą Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 70/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 76/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 83/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 sierpnia 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 87/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- uchwałą Nr XXIV/197/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 93/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 97A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 101/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 103A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 113/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2005 

roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 



1) w §1 dochody w wysokości      - 28.006.992,00  
zastępuje się kwotą        - 28.028.359,00 
w tym:          

a) dotacje na zadania zlecone w wysokości     -   4.705.902,00 
zastępuje się kwotą        -   4.905.902,00 

b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
w wysokości               -        48.000,00 
zastępuje się kwotą        -        69.367,00 

c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w wysokości   -   1.412.200,00   
d) subwencje pozostają w wysokości      -   7.896.580,00 

2) w §2 wydatki w wysokości      - 31.540.866,00 
zastępuje się kwotą        - 31.562.233,00 
w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości     - 26.545.276,00 
zastępuje się kwotą        - 26.583.143,00 
w tym: 
- wynagrodzenia w wysokości     -   7.567.384,00  

zastępuje się kwotą       -   7.575.328,00 
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości    -   1.683.000,00 

zastępuje się kwotą       -   1.666.056,00  
- dotacje z budżetu w wysokości     -   2.219.819,00 

zastępuje się kwotą       -   2.241.186,00 
- obsługa długu pozostaje w wysokości    -      172.050,00  

b) wydatki majątkowe w wysokości      -   4.995.590,00 
zastępuje się kwotą        -   4.979.090,00 
w tym: 
- inwestycyjne w wysokości      -   4.888.500,00  

zastępuje się kwotą       -   4.872.000,00 
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości    -   3.533.874,00 
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości    -      206.500,00 
5) w §19 pkt 2 otrzymuje brzmienie „przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych 
gminy – poza §§: 
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne  
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  
- 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych  
- 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych” 

 
§2. Zmiany, o których mowa w §1 od pkt.1 do pkt.4 określają załącznik od Nr 1 do Nr 11 
do niniejszej uchwały.  
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
 
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej 

 

Krzysztof Zduński 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXV/202/05 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 27 października 2005 roku. 
 
 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach 

700   Gospodarka mieszkaniowa  2.520.000 72.071 - 2.447.929 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  2.520.000 72.071 - 2.447.929 

  0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do 
sektora finansów publicznych oraz umów 
o podobnym charakterze  

2.520.000 72.071 - 2.447.929 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - - 10.000 10.000 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  - - 10.000 10.000 

  2440 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych  

- - 10.000 10.000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - - 21.367 21.367 

 92116  Biblioteki  - - 21.367 21.367 

  2020 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumienia z organami administracji 
rządowej  

- - 21.367 21.367 

926   Kultura fizyczna i sport  137.929 137.929 200.000 200.000 

 92601  Obiekty sportowe  - - 200.000 200.000 

  6330 
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin)  

- - 200.000 200.000 



 92695  Pozostała działalność  137.929 137.929 - - 

  6298 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł  

118.225 118.225 - - 

  6299 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł  

19.704 19.704 - - 

Ogółem 2.657.929 210.000 231.367 2.679.296 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXV/202/05 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 27 października 2005 roku. 

 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach 

600   Transport i łączność  785.500 - 16.000 801.500 

 60016  Drogi publiczne gminne  785.500 - 16.000 801.500 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  785.500 - 16.000 801.500 

  - Modernizacja ul. Dworcowej  1.750.000 - 16.000 1.766.000 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  16.000 13.000 - 3.000 

 75495  Pozostała działalność  16.000 13.000 - 3.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  16.000 13.000 - 3.000 

756   

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

70.500 - 29.500 100.000 

 75647  
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych 
należności budżetowych  

70.500 - 29.500 100.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  70.500 - 29.500 100.000 

852   Pomoc społeczna  4.107.700 16.944 16.944 4.107.700 

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

4.107.700 16.944 16.944 4.107.700 

  3110 Świadczenia społeczne  3.871.000 - 9.000 3.880.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  65.300 - 7.944 73.244 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  171.400 16.944 - 154.456 



900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  211.150 10.000 10.000 211.150 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  211.150 10.000 10.000 211.150 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  - - 10.000 10.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  211.150 10.000 - 201.150 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  630.000 - 21.367 651.367 

 92116  Biblioteki  630.000 - 21.367 651.367 

  2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury  

630.000 - 21.367 651.367 

926   Kultura fizyczna i sport  445.000 445.000 412.500 412.500 

 92601  Obiekty sportowe  - - 412.500 412.500 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - - 412.500 412.500 

  - Basen  - - 412.500 412.500 

 92695  Pozostała działalność  445.000 445.000 - - 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  245.000 245.000 - - 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  200.000 200.000 - - 

  - Basen  445.000 445.000 - - 

Ogółem 6.265.850 484.944 506.311 6.287.217 
 



Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXV/202/05 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 27 października 2005 roku. 
 

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

926   Kultura fizyczna i sport  - - 200.000 200.000 

 92601  Obiekty sportowe  - - 200.000 200.000 

  6330 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin)  

- - 200.000 200.000 

Ogółem - - 200.000 200.000 



Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXV/202/05 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 27 października 2005 roku. 
 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

852   Pomoc społeczna  4.107.700 16.944 16.944 4.107.700 

 85212  
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
4.107.700 16.944 16.944 4.107.700 

  3110 Świadczenia społeczne  3.871.000 - 9.000 3.880.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  65.300 - 7.944 73.244 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  171.400 16.944 - 154.456 

926   Kultura fizyczna i sport  - - 200.000 200.000 

 92601  Obiekty sportowe  - - 200.000 200.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - - 200.000 200.000 

  - Basen  - - 200.000 200.000 

Ogółem 4.107.700 16.944 216.944 4.307.700 



Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXV/202/05 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 27 października 2005 roku. 
 
 

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - - 21.367 21.367 

 92116  Biblioteki  - - 21.367 21.367 

  2020 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumienia z organami administracji 

rządowej  

- - 21.367 21.367 

Ogółem - - 21.367 21.367 

 



Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXV/202/05 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 27 października 2005 roku. 
 
 

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  46.000 - 21.367 67.367 

 92116  Biblioteki  46.000 - 21.367 67.367 

  2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury  
46.000 - 21.367 67.367 

Ogółem 46.000 - 21.367 67.367 

 



Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXV/202/05 
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 27 października 2005 roku.   

 
 

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH  

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  

 

Dochody 

 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  133.836 

 85401  Świetlice szkolne  133.836 

  0830 Wpływy z usług  132.836 

  0920 Pozostałe odsetki  1.000 

Ogółem 133.836 

 

 

Wydatki 

 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  133.836 

85401  Świetlice szkolne  133.836 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  11.212 

4220 Zakup środków żywności  118.624 

4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek  
2.000 

 
 

4300 Zakup usług pozostałych 2.000 

Ogółem 133.836 



Plan finansowy dochodów własnych świetlic na rok 2005 

 

Plan dochodów: 

§0830 – Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie z przyrządzonych posiłków przez 

stołówki szkolne. 

Dochody wpływają od uczniów, nauczycieli, opieki społecznej i sponsorów. 

Średnio korzysta osób – 674. 

 
I 

Stawka dzienna od IX do XII/2005 wynosi 2,00 

Świetlica 1/131 osób x 2,00 x 22 dni x 4 m-ce = 23.056,00   

Świetlica 2/217 osób x 2,00 x 22 dni x 4 m-ce = 38.192,00 

Świetlica 3/180 osób x 2,00 x 22 dni x 4 m-ce = 31.680,00 

Świetlica 5/146 osób x 2,00 x 22 dni x 4 m-ce = 25.696,00 

     118.624,00  

 

II 

Wpłaty od sponsorów i dodatkowe środki z opieki społecznej, odpłatności za korzystanie ze 

stołówki szkolnej przez nauczycieli (dopłata do każdego posiłku od IX do XII – 0,50 x 73 x 

22 dni x 4 m-ce = 3.212,00) 

 

Razem dochody: 121.836,00 

 

Plan wydatków: 

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości dla stołówek – 3.212,00 

§4220 – Zakup środków żywności – 118.624,00 

 

Razem wydatki: 121.836,00



Plan finansowy dochodów własnych jednostek na rok 2005 

 

Plan dochodów: 

Fundusz obrotowy 

§0830 – Wpływy z usług – 11.000,00 

§0920 – Pozostałe odsetki – 1.000,00 

           12.000,00 

 

Dochody własne – wpływy z następujących źródeł dochodów: 

- z prowizji za PZU, 

- wpływy ze sprzedaży usług, 

- dodatkowych wpływów z budżetu i sponsorów, tj. Kuratora Sądowego, opieki społecznej, 

zakładów pracy. 

 

SP 2     - 2.500,00  

SP 3     - 3.000,00 

SP 5     - 2.500,00 

Gimnazjum    - 4.000,00 

12.000,00  

 

Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na potrzeby placówek takie jak: 

- zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów do drobnych napraw sprzętu, 

- zakup materiałów dla uczestników białych wakacji i obozów wędrownych, 

- zakup pomocy dydaktycznych, tj. map, książek do bibliotek, materiałów do prowadzenia 

doświadczeń na lekcjach chemii, biologii, plastyki itd., 

- zakup sprzętu muzycznego, 

- drobne remonty obiektów oraz urządzeń znajdujących się w klasopracowniach.   

 

Plan wydatków: 

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00 

§4300 – Zakup usług pozostałych – 2.000,00 

 

Razem wydatki: 12.000,00





 
Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr XXV/202/05 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 27 października 2005 roku. 

 
WYKAZ INW ESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁM ŻY W LATACH 2005 – 2011 
 

Wyszczególnienie Termin  w tym: 

Lp. 
Inwestor Nazwa inwestycji Rozpoczęcie Zakończenie 

Wartość 
koszt 

Wykonanie 
do 2004 2005 2006 2007 

 
2008 

 

2009/2011  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  GOSPODARKA 
KOMUNALNA          

1 
Burmistrz 

Miasta 
Chełmży 

II etap zadanie nr 2 
Kanalizacja 3-go Maja 

11/2004 2007 1.600.000 10.980 1.014.250 218.750 356.020 - - 

2 
Burmistrz 

Miasta 
Chełmży 

Budowa kolektora A i D 2006 2009 4.273.744 - 5.340 850.000 850.000 850.000 1.718.404 

3 
Burmistrz 

Miasta 
Chełmży 

Targowisko Miejskie 2005 2006 1.068.073 - 5.000 250.000 813.073 - - 

4 
Burmistrz 

Miasta 
Chełmży 

Odwodnienie 
Kochanowskiego, Reja 

09/2004 2007 75.000 25.000 - - 50.000 - - 

5 
Burmistrz 

Miasta 
Chełmży 

Modernizacja basenu 
miejskiego przy 
ul. Bydgoskiej  

2005 2007 1.912.500 - 412.500 1.000.000 500.000 - - 

Razem 8.929.317 35.980 1.437.090 2.318.750 2.569.093 850.000 1.718.404 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXV/202/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku  

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. 

 

 Przedstawiona uchwała zmienia budżet miasta w następujących pozycjach: 

1. Zgodnie z umową dotacji nr DT05017/OP-zz zawartą w dniu 1 czerwca 2005 roku 

z WFOŚiGW w Toruniu przyznana została dotacja w kwocie 10.000,00 na dofinansowanie 

zadania pn.: „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży”.  

2. W rozdziale 92695 – Pozostała działalność - z inwestycji miejskiej „Basen” zmniejsza się plan 

wydatków o kwotę 32.500,00 zwiększając tym samym plan budżetowy w wysokości 16.000,00 

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, §6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych na inwestycję „Modernizacja ul. Dworcowej” oraz 75647 - Pobór podatków, opłat 

i nieopodatkowanych należności budżetowych o kwotę 29.500,00. Zmniejszając jednocześnie 

§4210 w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 13.000,00. 

Ponadto przenosi się środki w kwocie 445.000,00 w rozdziale 92695 z paragrafów: 

- §6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 245.000,00 

- §6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00 

na §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 92601 – Obiekty 

sportowe, na który to otrzymaliśmy zgodnie z decyzją WFB.I.3011-47/05 Wojewody Kujawsko 

– Pomorskiego z dnia 17.10.2005r. dotację w wysokości 200.000,00 z przeznaczeniem 

na modernizację basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży (dla potrzeb wszystkich 

placówek oświatowych na terenie miasta Chełmży).  

3. W planie finansowym ZWiK przenosi się środki w kwocie 90.000,00 rezygnując tym samym 

z zakupu samochodu ciężarowego – wywrotki, którego zakup określono w planie  na kwotę 

90.000,00 przeznaczając te środki na inwestycje w postaci zakupu wysokociśnieniowego 

urządzenia do czyszczenia kanalizacji, w wersji nie samobieżnej, na podwoziu. Skutkuje 

to zmianami w strukturze wydatków na zakupy inwestycyjne, nie zmienia się natomiast ogólna 

kwota środków przeznaczonych na inwestycje w §6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 

zakładów budżetowych. Zmiana w rzeczowym planie zakupów inwestycyjnych uzasadniona 

jest złym stanem technicznym użytkowanego specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego 

udrażniania sieci kanalizacyjnych, co skutkuje niższą jakością świadczonych usług oraz 

rosnącymi kosztami naprawy i remontu samochodu oraz urządzenia.  

W strukturze wydatków §6080 przenosi się także środki w kwocie 1.090,00 z zakupu 

magnetometru zwiększając tym samym do kwoty 17.090,00 środki na zakup geofonu.  

Ponadto wyniki ekonomiczne i finansowe za 8 m-cy br. wymuszają konieczność powiększenia 

kwoty rozchodów w §4530 – Podatek VAT o kwotę 3.368,00, tj. do kwoty 16.068,00 obniżając 



jednocześnie o tę kwotę plan rozchodów w §4300 – Zakup usług pozostałych.  

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany planowanego stanu środków obrotowych na koniec 

roku, nie zmieni się także ogólna wartość wydatków.  

4. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan w następujących paragrafach: 

- §3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 9.000,00 

- §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 7.944,00 

zmniejszając jednocześnie o kwotę 16.944,00 plan w §4110 – Składki na ubezpieczenia 

społeczne. Po zmniejszeniu struktura planu w §4110 przedstawia się następująco: 

- 141.456,00 – składki od zasiłków,  

– 13.000,00 – składki od pracowników.  

5. Zgodnie z Porozumieniem Nr 6180 z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu 

Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I „Rozwój bibliotek oraz poprawa 

jakości i dostępności zbiorów” zawartym z Ministrem Kultury przyznana została dotacja celowa 

w kwocie 21.367,00 na realizację zadania pn.: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 

publicznych”, która przekazana zostanie PiMBP w Chełmży jako instytucji kultury, która 

powyższe zadanie wykona.    

 


