
UCHWAŁA NR II/15/06 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 6 grudnia 2006 roku 

 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 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 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, Nr 181, poz.1337) oraz art.165 ust.1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, 
poz.1218, Nr 187, poz.1381), uchwala 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, 

- zarządzeniem Nr 106/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2006 roku 
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 

- zarządzeniem Nr 107a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 listopada 2006 roku 
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 

- zarządzeniem Nr 114/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2006 roku 
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok, 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w wysokości      - 28.946.211,00 

zastępuje się kwotą        - 29.364.011,00 
w tym:          

a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości    -   5.519.489,00 
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

pozostają w wysokości       -        61.500,00 
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w wysokości  -   2.298.479,00  
d) subwencje pozostają w wysokości     -   8.566.720,00 
e) dochody własne w wysokości     - 12.500.023,00 

zastępuje się kwotą        - 12.917.823,00  
2) w §2 wydatki w wysokości      - 32.183.794,00 

zastępuje się kwotą        - 32.601.594,00 
w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości     - 29.131.184,00 
zastępuje się kwotą        - 29.548.984,00 
w tym: 
- wynagrodzenia pozostają w wysokości    -   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 rezerwę ogólną i celową w wysokości     -        77.934,00 

zastępuje się kwotą        -          1.274,00 
 
§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 2 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  
        

Janusz Kalinowski  
 
 
 
 

 
 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/15/06 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 6 grudnia 2006 roku. 
 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach 

700   Gospodarka mieszkaniowa  2.252.000 - 355.600 2.607.600 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  2.252.000 - 355.600 2.607.600 

  0750 

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

2.252.000 - 355.600 2.607.600 

756   

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

3.570.000 - 62.200 3.632.200 

 75615  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

3.570.000 - 62.200 3.632.200 

  0310 Podatek od nieruchomości  3.570.000 - 62.200 3.632.200 

Ogółem 5.822.000 - 417.800 6.239.800 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/15/06 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 6 grudnia 2006 roku. 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.  
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach 

700   Gospodarka mieszkaniowa  2.210.700 4.000 326.500 2.533.200 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  2.210.700 4.000 326.500 2.533.200 

  4270 Zakup usług remontowych  443.500 - 127.000 570.500 

  4300 Zakup usług pozostałych  1.752.200 - 199.500 1.951.700 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  15.000 4.000 - 11.000 

710   Działalność usługowa  3.000 1.000 - 2.000 

 71035  Cmentarze  3.000 1.000 - 2.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  3.000 1.000 - 2.000 

758   Różne rozliczenia  77.934 76.660 - 1.274 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe  77.934 76.660 - 1.274 

  4810 Rezerwy  77.934 76.660 - 1.274 

852   Pomoc społeczna  2.089.890 - 140.110 2.230.000 

 85215  Dodatki mieszkaniowe  2.089.890 - 140.110 2.230.000 

  3110 Świadczenia społeczne  2.089.890 - 140.110 2.230.000 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  - - 32.850 32.850 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  - - 32.850 32.850 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  - - 450 450 

  4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  - - 32.400 32.400 

Ogółem 4.381.524 81.660 499.460 4.799.324 
 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr II/15/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2006 roku  

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok. 

 

 Przedstawione w uchwale zmiany wynikają z: 

1. W dziale 710, rozdział 71035 – Cmentarze zmniejsza się plan o kwotę 1.000,00 w §4210 

zwiększając tym samym plan w §4300, dział 700, rozdział 70005 z przeznaczeniem 

na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Środki przeznaczone 

w tegorocznym budżecie miasta na szacowanie nieruchomości okazały się niewystarczające, 

gdyż od lipca br. wzrosło zainteresowanie wykupem zarówno lokali mieszkalnych, jak 

i nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Zlecane zostały również wyceny mające 

na celu aktualizację cen, np.: nieruchomość usytuowana przy ulicy Górnej i nieruchomości 

gruntowe niezabudowane położone przy ulicy Widokowej, Pensjonatowej i Spacerowej. 

Do końca br. zleconych zostanie do sporządzenia co najmniej pięć nowych wycen 

nieruchomości.  Zwiększony został plan wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. działający jako administrator mieszkań komunalnych w dziale 700, rozdział 70005 

w następujących paragrafach: 

- 4270 – Zakup usług remontowych  
- 4300 – Zakup usług pozostałych 
Zmniejszony natomiast został plan w §4610 – Koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego w wysokości 4.000,00. 

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 570.500 570.500 - 
4300 Zakup usług pozostałych 1.951.700 1.943.100 8.600 
4430 Różne opłaty i składki 11.000 11.000 - 
4480 Podatek od nieruchomości  54.100 54.100 - 

4610 
Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego  

11.000 11.000 - 

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych  

30.000 - 30.000 

  2.738.600 2.700.000 38.600 
Dochody ZGM Sp. z o.o. zostały zwiększone o kwotę 355.600,00, tj. z kwoty 2.194.400,00 

do kwoty 2.550.000,00 (dział 700, rozdział 70005, §0750).   

2. Zwiększony został plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 140.110,00, tj. do kwoty 

2.230.000,00 (dział 852, rozdział 85215, §3110).  


