
ZARZĄDZENIE NR 18/FK/07 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 9 lutego 2007 r. 
 
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz §19 pkt 1 uchwały 
Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta 
na 2007 rok, zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
budżetu miasta na 2007 rok zmienionej: 
- zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody pozostają w kwocie     - 30.786.968,00 

w tym:           
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie   - 6.275.724,00 
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

pozostają w kwocie        - 52.500,00 
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie  - 1.423.000,00  
d) subwencje pozostają w kwocie      - 8.979.744,00 
e) dochody własne pozostają w kwocie     - 14.056.000,00  

2) w §2 wydatki pozostają w kwocie      - 33.764.374,00 
w tym: 

a) wydatki bieżące pozostają w kwocie     - 30.742.874,00 
w tym: 
- wynagrodzenia pozostają w kwocie    - 8.389.830,00  
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie    - 1.810.900,00 
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie     - 2.652.600,00  
- obsługa długu pozostaje w kwocie     - 310.000,00 
- pozostałe pozostają w kwocie      - 17.579.544,00 

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie    - 3.021.500,00 
w tym: 
- inwestycyjne pozostają w kwocie     - 3.021.500,00  

3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie     - 2.977.406,00  
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w kwocie   - 271.100,00 

 
§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają  załączniki od Nr 1 do Nr 2 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 18/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 9 lutego 2007 r. 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.          
                                                                                                                                                                                                      

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

750   Administracja publiczna  152.000 8.000 8.000 152.000 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152.000 8.000 8.000 152.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  145.000 8.000 - 137.000 

  4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji  
7.000 - 8.000 15.000 

852   Pomoc społeczna  15.000 1.000 1.000 15.000 

 85212  
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
15.000 1.000 1.000 15.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  15.000 1.000 - 14.000 

  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami 

korpusu służby cywilnej  
- - 1.000 1.000 

Ogółem 167.000 9.000 9.000 167.000 

 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 18/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 9 lutego 2007 r. 
 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2007 rok.         
                                                                                                                                                                                                  

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

852   Pomoc społeczna  15.000 1.000 1.000 15.000 

 85212  
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
15.000 1.000 1.000 15.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  15.000 1.000 - 14.000 

  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami 

korpusu służby cywilnej  
- - 1.000 1.000 

Ogółem 15.000 1.000 1.000 15.000 

 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2007 rok. 

 

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań 

burmistrza należy między innymi wykonywanie budżetu, w tym także, zgodnie z §19 pkt 1 uchwały 

Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 

rok, dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu w trakcie roku budżetowego.  

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2007r.w następujących działach: 

- 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) - zwiększając plan w §4750 o kwotę 8.000,00 zmniejszając tym samym plan w §4300 

w tej samej wysokości, 

- 852 – Opieka społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększając plan w §4700 o kwotę 

1.000,00 zmniejszając tym samym plan w §4300 w tej samej wysokości.  


