
 

ZARZĄDZENIE NR 128A/FK/07 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 9 listopada 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, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz.1218) 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, 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, oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984), 
oraz §19 pkt 1 uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 roku 
(Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z 2007 r. Nr 16, poz.229) 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        

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 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia 2007 roku 

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

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- uchwałą Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 81/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- zarządzeniem Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2007 roku 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 
- uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 



- zarządzeniem Nr 103/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- zarządzeniem Nr 106A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 roku         
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- zarządzeniem Nr 116/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- zarządzeniem Nr 127/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

- zarządzeniem Nr 128/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 listopada 2007 roku 
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w pozostają w kwocie          - 31.333.416,00 

      w tym:           
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie              -   6.168.977,00                                        

    b)    dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
pozostają w kwocie        -        48.769,00 

    c)    dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie  -   1.891.421,00 
    d)    subwencje pozostają w kwocie      -   8.828.543,00 
    e)    dochody własne w kwocie                    - 14.395.706,00 
2)  w §2 wydatki pozostają w kwocie      - 34.727.672,00   

w tym: 
    a) wydatki bieżące pozostają w kwocie      - 30.939.742,00 

      w tym: 
-    wynagrodzenia w kwocie      -   8.417.631,00 
      zastępuje się kwotą       -   8.435.131,00 

           - pochodne od wynagrodzeń w kwocie    -   1.767.916,00 
 zastępuje się kwotą      -   1.750.416,00 

- dotacje z budżetu pozostają w kwocie    -   2.276.400,00 
-  obsługa długu pozostaje w kwocie         -      306.800,00 

           - pozostałe pozostają w kwocie      - 18.170.995,00 
     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie    -   3.787.930,00 

w tym: 
-     inwestycyjne pozostają w kwocie    -   3.787.930,00 

3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie     -   3.394.256,00 
 
§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik Nr 1 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 128A/FK/07 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 9 listopada. 2007 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po     

zmianach 

750   Administracja publiczna 68.478 6.448 6.448 68.478 

 75022  Wybory do Sejmu i Senatu  3.300 250 250 3.300 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 - 250 2.750 

  4300 Zakup usług pozostałych 800 250 - 550 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65.178 6.198 6.198 65.178 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 400 - 420 820 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej 

24.778 6.198 - 18.580 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.000 - 5.778 45.778 

851   Ochrona zdrowia 26.640 600 600 26.640 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.640 600 600 26.640 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.640 600 - 23.040 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej 

3.000 - 600 3.600 

852   Pomoc społeczna 281.000 17.500 17.500 281.000 

 85212  
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                 
z ubezpieczenia społecznego 

281.000 17.500 17.500 281.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.000 - 17.500 94.500 



  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204.000 17.500 - 186.500 

Ogółem 376.118 24.548 24.548 376.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 128A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 listopada 2007 roku   

zmieniającego 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 zarządzeniu zmiany budżetu polegają na zwiększeniu i wydatków           

w następujących działach:  

1. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Wybory do Sejmu i Senatu dokonano 

przeniesienia środków z §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 do §4300 

– Zakup usług pozostałych. Zmian dokonano także w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast             

i miast na prawach powiatu), w którym zwiększono §4280 – Zakup usług zdrowotnych                 

o kwotę 420,00 tj. do kwoty 820,00 oraz §4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych zwiększono o 5.778,00 tj. do kwoty 45.778,00. Zmniejszenia natomiast dokonano     

w §4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 6.198,00 

(do 18.580,00). 

2. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano 

przesunięć środków w kwocie 600,00. Plan zwiększono w §4210 – Zakup materiałów                     

i wyposażenia zmniejszono do kwoty 23.040,00 natomiast §4370 - Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zwiększono do kwoty 3.600,00. 

3. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano 

zwiększenia w §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.500,00 (do 

94.500,00) natomiast zmniejszono §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o w/w kwotę 

tj. do 186.500,00. 

 


