
ZARZĄDZENIE NR 58/FK/07 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 16 kwietnia 2007 r. 
 
zmieniające uchwałę w sprawie 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 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w kwocie       - 31.054.423,00 

zastępuje się kwotą        - 31.081.495,00 
w tym:           

a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie   - 6.136.724,00 
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

pozostają w kwocie        - 48.769,00 
c) dotacje celowe na zadania własne w kwocie    - 1.790.649,00 

zastępuje się kwotą        - 1.817.721,00 
d) subwencje pozostają w kwocie      - 8.828.543,00 
e) dochody własne pozostają w kwocie     - 14.249.738,00  

2) w §2 wydatki w kwocie        - 34.031.829,00 
zastępuje się kwotą        - 34.058.901,00 
w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie       - 31.134.873,00 
zastępuje się kwotą        - 31.161.945,00 
w tym: 
- wynagrodzenia w kwocie      - 8.393.650,00 

zastępuje się kwotą       - 8.411.220,00 
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie     - 1.809.700,00 

zastępuje się kwotą       - 1.813.200,00 
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie     - 2.883.300,00  
- obsługa długu pozostaje w kwocie     - 310.000,00 



- pozostałe w kwocie       - 17.738.223,00 
zastępuje się kwotą       - 17.744.225,00 

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie    - 2.896.956,00 
w tym: 
- inwestycyjne pozostają w kwocie     - 2.896.956,00  

3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie     - 2.977.406,00  
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w kwocie   - 40.000,00 

 
§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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 58/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 16 kwietnia 2007 r. 
 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok. 
                                                                                                                                        

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie  - - 21.070 21.070 

 80101  Szkoły podstawowe  - - 21.070 21.070 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

- - 21.070 21.070 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  350.000 - 6.002 356.002 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  350.000 - 6.002 356.002 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

350.000 - 6.002 356.002 

Ogółem 350.000 - 27.072 377.072 

 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 58/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 16 kwietnia 2007 r. 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.          
                                                                                                                                                                                                 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie  3.475.000 - 21.070 3.496.070 

 80101  Szkoły podstawowe  3.475.000 - 21.070 3.496.070 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  2.880.000 - 17.570 2.897.570 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  522.000 - 3.100 525.100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  73.000 - 400 73.400 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  350.000 - 6.002 356.002 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  350.000 - 6.002 356.002 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  350.000 - 6.002 356.002 

Ogółem 3.825.000 - 27.072 3.852.072 

 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 58/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 16 kwietnia 2007 r. 
 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2007 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie  - - 21.070 21.070 

 80101  Szkoły podstawowe  - - 21.070 21.070 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

- - 21.070 21.070 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  350.000 - 6.002 356.002 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  350.000 - 6.002 356.002 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

350.000 - 6.002 356.002 

Ogółem 350.000 - 27.072 377.072 

 
 



Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 58/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 16 kwietnia 2007 r. 
 
 

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2007 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie  - - 21.070 21.070 

 80101  Szkoły podstawowe  - - 21.070 21.070 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - - 17.570 17.570 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - - 3.100 3.100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  - - 400 400 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  350.000 - 6.002 356.002 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  350.000 - 6.002 356.002 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  350.000 - 6.002 356.002 

Ogółem 350.000 - 27.072 377.072 

 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia 2007 r. 

zmieniającego uchwałę w sprawie 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. zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-

12/07 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2007r., w której przyznana została 

dotacja celowa na rok 2007 w kwocie 21.070,00 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 

80101 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania 

języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie 

styczeń – sierpień 2007r. oraz w kwocie 356.002,00 w dziale 854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza, rozdział 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń – czerwiec 2007r..  


