
 

UCHWAŁA NR VI/45/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 6 czerwca 2007 r. 

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. 
 

Na podstawie art.18 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, Nr 181, poz.1337 i Nr 48, poz. 327) oraz art.165 ust.3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 
2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 
i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), uchwala 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 zmienia-

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

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

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

niającym 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 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w kwocie       - 31.089.376,00 

zastępuje się kwotą       - 31.186.876,00 
w tym:           

a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie                    - 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 pozostają w kwocie  - 1.825.115,00 
    d)    subwencje pozostają w kwocie      - 8.828.543,00 
    e)    dochody własne w kwocie                    - 14.249.738,00  
           zastępuje się kwotą       - 14.347.238,00 



2) w §2 wydatki w kwocie        - 34.066.782,00 
zastępuje się kwotą       - 34.164.282,00 

a) wydatki bieżące w kwocie       - 31.169.826,00 
      zastępuje się kwotą       - 30.772.326,00 
w tym: 

- wynagrodzenia pozostają w kwocie    - 8.418.614,00 
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie    - 1.813.200,00 
- dotacje z budżetu w kwocie      - 2.883.300,00 

zastępuje się kwotą      - 2.507.300,00  
- obsługa długu pozostaje w kwocie     - 310.000,00 
- pozostałe w kwocie       - 17.744.712,00 

zastępuje się kwotą      - 17.723.212,00 
b) wydatki majątkowe w kwocie     - 2.896.956,00 

zastępuje się kwotą       - 3.391.956,00 
w tym: 
- inwestycyjne w kwocie       - 2.896.956,00  

zastępuje się kwotą      - 3.391.956,00 
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie     - 2.977.406,00  
4) w §5 rezerwę ogólną i celową w kwocie     - 40.000,00 

zastępuje się kwotą       - 0,00 
 
§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszej 

uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.  

 
 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
 
          Janusz Kalinowski





 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VI/45/07 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 6 czerwca 2007 r. 
 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po zmia-

nach 

700   Gospodarka mieszkaniowa - - 25.000 25.000 

 70095  Pozostała działalność - - 25.000 25.000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów - - 25.000 25.000 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nie posiadających osobowo-
ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
 

5.000 - 72.500 77.500 

 75616  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat-
ku od spadku i darowizn, podatku od czynności cy-
wilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych 
 

5.000 - 72.500 77.500 

  0910 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat  

 

5.000 - 72.500 77.500 

Ogółem 5.000 - 97.500 102.500 

 

 

 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr VI/45/07 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 6 czerwca 2007 r. 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.          
                                                                                                                                                                          

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po zmia-

nach 

600   Transport i łączność - - 10.000 10.000 

 60095  Pozostała działalność - - 10.000 10.000 

  4300 Zakup usług pozostałych - - 10.000 10.000 

630   Turystyka 35.250 - 20.000 55.250 

 63095  Pozostała działalność 35.250 - 20.000 55.250 

  4300 Zakup usług pozostałych 35.250 - 20.000 55.250 

700   Gospodarka mieszkaniowa 20.000 10.000 25.000 35.000 

 70095  Pozostała działalność 20.000 10.000 25.000 35.000 

  4590 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fi-

zycznych 
- - 25.000 25.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 10.000 - 10.000 

  - 
„Budownictwo mieszkaniowe – TBS organizacja 

infrastruktury” 
20.000 10.000 - 10.000 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-

żarowa 
8.000 - 3.500 11.500 

 75416  Straż Miejska 8.000 - 3.500 11.500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 - 3.500 11.500 

758   Różne rozliczenia 40.000 40.000 - - 



 75818  Rezerwy ogólne i celowe 40.000 40.000 - - 

  4810 Rezerwy 40.000 40.000 - - 

801   Oświata i wychowanie 121.500 50.000 95.000 166.500 

 80101  Szkoły podstawowe 92.000 50.000 85.000 127.000 

  4270 Zakup usług remontowych 92.000 50.000 - 42.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - 85.000 85.000 

  - „Modernizacja ogrzewania w SP nr 2” - - 85.000 85.000 

 80195  Pozostała działalność 29.500 - 10.000 39.500 

  4300 Zakup usług pozostałych 29.500 - 10.000 39.500 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.316.200 - 420.000 1.736.200 

 90095  Pozostała działalność 1.316.200 - 420.000 1.736.200 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.316.200 - 420.000 1.736.200 

  - 
„Modernizacja i poprawa gospodarki wodno-

ściekowej w mieście Chełmża” 
- - 420.000 420.000 

926   Kultura fizyczna i sport 376.000 376.000 - - 

 92695  Pozostała działalność 376.000 376.000 - - 

  2650 
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez 

zakład budżetowy 
376.000 376.000 - - 

Ogółem 1.913.950 476.000 573.500 2.014.450 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniają-

cej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. 

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art.165 ust.3 

ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

Przedstawione w projekcie uchwały zmiany budżetu polegają na: 

1. Wprowadzeniu tytułu wydatkowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 

70095 - Pozostała działalność, §4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 

fizycznych w kwocie 25.000,00. W związku z wypłatą odszkodowania dla Państwa 

Małgorzaty i Zbigniewa Kucharzewskich zamieszkałych w Chełmży przy 

ul.Kościuszki 41 z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej Gminy za błędnie wy-

dane pozwolenie na budowę z dnia 28.XII.1999 roku na budynek mieszkalny przy 

ul.Żeromskiego 17 w Chełmży. Wyżej wymieniona kwota jest efektem negocjacji pro-

wadzonych z poszkodowanymi. 

2.  Zwiększeniu dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - 

Pozostała działalność, §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.000,00           

z tytułu wpłaty w związku z roszczeniem odszkodowawczym związanym w wydaniem 

pozwolenia na budowę domu mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Żeromskiego 17 

w Chełmży. W tym samym dziale i rozdziale w §6050 – Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych „Budownictwo mieszkaniowe – TBS organizacja infrastruktury” 

zmniejszono wydatki o 10.000,00. 

3. Wprowadzeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, roz-

dział 80101 – Szkoły podstawowe, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych o kwotę 85.000,00 w związku z awarią centralnego ogrzewania w Szkole Pod-

stawowej nr 2 gdzie niezbędna jest wymiana pieca. Według wstępnego kosztorysu 

koszt wymiany pieca może wynieść około 85.000,00. Zmniejszeniu natomiast uległ 

§4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00. 

4. Zwiększeniu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-

pożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska, §4210 – Zakup materiałów                i wy-

posażenia o kwotę 3.500,00 tj. do kwoty 11.500,00. środki w kwocie 3.500,00 przezna-

czone są na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariusza Straży Miejskiej. 



5. Zwiększono dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych    

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane      

z ich poborem, dział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lo-

kalnych od osób fizycznych, §0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat-

ków i opłat o kwotę 72.000,00 tj. do kwoty 77.500,00. Na dzień 30.04.2007 roku      z 

tytułu odsetek na konta gmin wpłynęła kwota 55.000,00. 

6. Zmniejszono wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – pozo-

stała działalność, §2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład bu-

dżetowy o kwotę 376.000,00.  

Pierwotnie z budżetu miasta była planowana dotacja do ceny biletu wstępu na basen 

miejski dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 376.000,00. Obecnie jest podpisana 

umowa pomiędzy OSiT a Szkołami Podstawowymi.  

7. Zmniejszono zaplanowaną rezerwę w kwocie 40.000,00 do kwoty 0,00, dział 758 – 

Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, §4810 - Rezerwy . 

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozo-

stała działalność, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 

420.000,00 wprowadzono nową inwestycję „Modernizacja i poprawa gospodarki wod-

no-ściekowej w mieście Chełmża”, w dziale 630 – Turystyka, rozdział 93095 – Pozo-

stała działalność, §4300 – „Zakup usług pozostałych” zwiększono o kwotę 20.000,00 a 

dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, §4300 – 

„Zakup usług pozostałych” zwiększono o 10.000,00. 


