
O B W I E S Z C Z E N I E 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 18 maja 2007 r. 

ogłaszające zarządzenie Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 2007 r. 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. 

 

 Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §4 zarządzenia Nr 72/FK/07 

Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 2007 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu 

miasta na 2007 rok 

ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia zarządzenie Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta 

Chełmży z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. 

 

Burmistrz Miasta Chełmży 

 

mgr Jerzy Czerwiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do obwieszczenia  
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 18 maja 2007 r. 

 
ZARZĄDZENIE NR 72/FK/07 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 
z dnia 18 maja 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz 2007 r. Nr 48, 
poz. 327) 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, 
- zarządzeniem Nr 58K/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia mieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w kwocie       - 31.081.495,00 

zastępuje się kwotą        - 31.089.376,00 
w tym:           

a) dotacje na zadania zlecone w kwocie                     - 6.136.724,00 
      zastępuje się kwotą         -          6.137.211,00                                           

    b)    dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień 
            pozostają w kwocie        - 48.769,00 
    c)    dotacje celowe na zadania własne w kwocie    - 1.817.721,00 
            zastępuje się kwotą        - 1.825.115,00 
    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        - 34.058.901,00 

zastępuje się kwotą        - 34.066.782,00 
w tym: 



a) wydatki bieżące w kwocie       - 31.161.945,00 
zastępuje się kwotą        - 31.169.826,00 
w tym: 
- wynagrodzenia w kwocie        - 8.411.220,00 

zastępuje się kwotą      - 8.418.614,00 
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie    - 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       - 17.744.225,00 

zastępuje się kwotą      - 17.744.712,00 
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 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.  

 
Burmistrz Miasta Chełmży 

 
/-/ mgr Jerzy Czerwiński 

  



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 72/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 18 maja 2007 r. 
 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok. 
                                                                                                                                                                                                    

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo - - 487 487 

 01095  Pozostała działalność  - - 487 487 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

- - 487 487 

852   Pomoc społeczna 207.000 - 7.394 214.394 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 207.000 - 7.394 214.394 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

207.000 - 7.394 214.394 

Ogółem 207.000 - 7.881 214.881 

 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr72/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 18 maja 2007 r. 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo - - 487 487 

 01095  Pozostała działalność - - 487 487 

  4430 Różne opłaty i składki - - 477 477 

  4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
- - 10 10 

852   Pomoc społeczna 522.000 100 7.494 529.394 

 85212  
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
17.000 100 100 17.000 

  4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
15.000 100 - 14.900 

  4750 
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym 

programów i licencji 
2.000 - 100 2.100 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 505.000 - 7.394 512.394 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 505.000 - 7.394 512.394 

Ogółem 522.000 100 7.981 529.881 

 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 72/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 18 maja  2007 r. 
 
 

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

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

852   Pomoc społeczna 207.000 - 7.394 214.394 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 207.000 - 7.394 214.394 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

207.000 - 7.394 214.394 

Ogółem 207.000 - 7.394 214.394 

 
 



Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 72/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 18 maja 2007 r. 
 
 

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

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

852   Pomoc społeczna 150.900 - 7.394 158.294 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 150.900 - 7.394 158.294 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150.900 - 7.394 158.294 

Ogółem 150.900 - 7.394 158.294 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 72/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 18 maja  2007 r. 
 
 

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2007 rok 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo - - 487 487 

 01095  Pozostała działalność - - 487 487 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

- - 487 487 

Ogółem - - 487 487 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 72/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 18 maja 2007 r. 
 
 

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2007 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo - - 487 487 

 01095  Pozostała działalność - - 487 487 

  4430 Różne opłaty i składki - - 477 477 

  4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
- - 10 10 

Ogółem - - 487 487 

 
 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 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 w zarządzeniu zmiany wynikają z: 

1) Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-16/07 z 25 kwietnia 2007r. 

dotyczącej zwiększenia dotacji celowych na 2007r. w kwocie 7.394 zł dotyczącej 

dofinansowania utrzymania MOPS-u, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – 

Ośrodki Pomocy Społecznej, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. 

2) Decyzji Wojewody – Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3011-18/07 z  4 maja 2007r. 

dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 

poniesionych przez gminy, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 1095 –  Pozostała 

działalność w kwocie 487 zł. 

3) Zwiększenia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy 

społecznej, § 4750 – Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji o 

kwotę 100 zł, a zmniejszenie § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 100 zł w związku z zakupionym 

oprogramowaniem do działu świadczeń rodzinnych. 


