
ZARZĄDZENIE NR 106/FK/06 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 31 października 2006r. 
 
 
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok. 
 
 
 Na podstawie art.30 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 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, 
z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, 
Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr XXVII/216/05 Rady 
Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok, zarządza się, 
co następuje: 
 
 
§1. W uchwale Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie 
budżetu miasta na 2006 rok zmienionej: 
- zarządzeniem Nr 2a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 stycznia 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 7a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 stycznia 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- uchwałą Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 40/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 43A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- uchwałą Nr XXIX/241/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 46A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 maja 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 51/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- uchwałą Nr XXX/244/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 57A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 61a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- uchwałą Nr XXXI/254/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 78/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 września 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- uchwałą Nr XXXII/255/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 roku w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 92/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 września 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 94a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 
- zarządzeniem Nr 101/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 



- uchwałą Nr XXXIII/267/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 roku 
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w wysokości      - 29.866.764,00 

zastępuje się kwotą        - 29.885.024,00 
w tym:          

a) dotacje na zadania zlecone w wysokości     -   6.451.103,00 
zastępuje się kwotą        -   6.460.302,00 

b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
pozostają w wysokości       -        61.500,00 

c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości   -   2.287.418,00 
zastępuje się kwotą        -   2.296.479,00 

d) subwencje pozostają w wysokości     -   8.566.720,00 
e) dochody własne pozostają w wysokości    - 12.500.023,00  

2) w §2 wydatki w wysokości      - 33.104.347,00 
zastępuje się kwotą        - 33.122.607,00 
w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości     - 30.051.737,00 
zastępuje się kwotą        - 30.069.997,00 
w tym: 
- wynagrodzenia w wysokości     -   7.974.728,00 

zastępuje się kwotą       -   7.977.368,00 
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości  -   1.801.067,00   
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości   -   2.440.050,00  
- obsługa długu pozostaje w wysokości    -      260.000,00 

b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości    -   3.052.610,00 
w tym: 
- inwestycyjne pozostają w wysokości    -   3.042.610,00  

3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości    -   3.237.583,00  
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości    -        77.934,00 

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



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 106/FK/06 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 31 października 2006 roku 
 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo  - - 1.010 1.010 

 01095  Pozostała działalność  - - 1.010 1.010 

  2010 

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

- - 1.010 1.010 

801   Oświata i wychowanie  12.668 - 9.061 21.729 

 80195  Pozostała działalność  12.668 - 9.061 21.729 

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

12.668 - 9.061 21.729 

852   Pomoc społeczna  - - 8.189 8.189 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  - - 8.189 8.189 

  2010 

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

- - 8.189 8.189 

Ogółem 12.668 - 18.260 30.928 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 106/FK/06 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 31 października 2006 roku 
 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.  
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo  - - 1.010 1.010 

 01095  Pozostała działalność  - - 1.010 1.010 

  4430 Różne opłaty i składki  - - 1.010 1.010 

700   Gospodarka mieszkaniowa  2.195.700 127.000 127.000 2.195.700 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  2.195.700 127.000 127.000 2.195.700 

  4270 Zakup usług remontowych  570.500 127.000 - 443.500 

  4300 Zakup usług pozostałych  1.625.200 - 127.000 1.752.200 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  23.369 4.110 4.110 23.369 

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz referenda gminne, powiatowe 
i wojewódzkie  

23.369 4.110 4.110 23.369 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  11.000 310 - 10.690 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  750 - 2.340 3.090 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  9.300 3.800 - 5.500 

  4300 Zakup usług pozostałych  2.319 - 1.770 4.089 

801   Oświata i wychowanie  20.668 - 9.061 29.729 

 80195  Pozostała działalność  20.668 - 9.061 29.729 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  - - 300 300 

  4300 Zakup usług pozostałych  20.668 - 8.761 29.429 



852   Pomoc społeczna  - - 8.189 8.189 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  - - 8.189 8.189 

  3110 Świadczenia społeczne  - - 8.189 8.189 

Ogółem 2.239.737 131.110 149.370 2.257.997 
 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 106/FK/06 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 31 października 2006 roku 
 

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2006 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo  - - 1.010 1.010 

 01095  Pozostała działalność  - - 1.010 1.010 

  2010 

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

- - 1.010 1.010 

852   Pomoc społeczna  - - 8.189 8.189 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  - - 8.189 8.189 

  2010 

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

- - 8.189 8.189 

Ogółem - - 9.199 9.199 

 
 



Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 106/FK/06 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 31 października 2006 roku 
 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2006 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo  - - 1.010 1.010 

 01095  Pozostała działalność  - - 1.010 1.010 

  4430 Różne opłaty i składki  - - 1.010 1.010 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  23.369 4.110 4.110 23.369 

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz referenda gminne, powiatowe 
i wojewódzkie  

23.369 4.110 4.110 23.369 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  11.000 310 - 10.690 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  750 - 2.340 3.090 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  9.300 3.800 - 5.500 

  4300 Zakup usług pozostałych  2.319 - 1.770 4.089 

852   Pomoc społeczna  - - 8.189 8.189 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  - - 8.189 8.189 

  3110 Świadczenia społeczne  - - 8.189 8.189 

Ogółem 23.369 4.110 13.309 32.568 

 
 





Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 106/FK/06 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 31 października 2006 roku 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2006 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie  12.668 - 9.061 21.729 

 80195  Pozostała działalność  12.668 - 9.061 21.729 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

12.668 - 9.061 21.729 

Ogółem 12.668 - 9.061 21.729 

 
 



Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 106/FK/06 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 31 października 2006 roku 
 

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2006 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie  12.668 - 9.061 21.729 

 80195  Pozostała działalność  12.668 - 9.061 21.729 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  - - 300 300 

  4300 Zakup usług pozostałych  12.668 - 8.761 21.429 

Ogółem 12.668 - 9.061 21.729 

 
 
 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 106/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2006 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok. 

 

 Przedstawione w zarządzeniu zmiany wynikają z: 

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3011-44/06 

z dnia 30.10.2006r. zwiększona została dotacja celowa w kwocie 1.010,00 z przeznaczeniem 

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz 

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, 

rozdział 01095, §2010).  

Ponadto zwiększona została dotacja celowa w kwocie 9.061,00 (dział 801, rozdział 80195) 

z przeznaczeniem na: 

- §2030 w kwocie 300,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy 

oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 

wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,  

- §2030 w kwocie 8.761,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie 

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

§2010 wprowadzony został plan budżetowy w kwocie 8.189,00 z przeznaczeniem na pomoc 

pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r..  

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami przenosi się plan finansowy w kwocie 127.000,00 z §4270 – Zakup usług 

remontowych do §4300 – Zakup usług pozostałych w planie finansowym ZGM Sp. z o.o..  

Po zmianach plan przedstawia się następująco:  

§ Nazwa  Ogółem  ZGM  
Sp. z o.o. Urząd 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 - 
4260 Zakup energii 110.000 110.000 - 
4270 Zakup usług remontowych 443.500 443.500 - 
4300 Zakup usług pozostałych 1.752.200 1.744.600 7.600 
4430 Różne opłaty i składki 11.000 11.000 - 
4480 Podatek od nieruchomości  54.100 54.100 - 

4610 
Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego  

15.000 15.000 - 

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych  

30.000 - 30.000 

  2.416.100 2.378.500 37.600 
  


