
ZARZĄDZENIE NR 26/FK/08 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY 

z dnia 21lutego 2008 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 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), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2008 rok zmienionej: 
- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody pozostają w kwocie            -   31.028.720,00 

w tym:           
a) dochody bieŜące pozostają w kwocie           -   30.518.720,00 

w tym: 
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie          -     6.082.271,00    
- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie         -     1.213.600,00 
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. 
   pozostają w kwocie              -          49.380,00  
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
   z organami administracji rządowej pozostają w kwocie         -            1.000,00 
- subwencje pozostaje w kwocie             -     9.887.169,00 

 - dochody własne pozostają w kwocie                    -   13.285.300,00 
b)  dochody majątkowe pozostają w kwocie                      -        510.000,00 

2)  w §2 wydatki pozostają w kwocie                                                                  -   37.251.651,00 
     w tym: 
    a)  wydatki bieŜące pozostają w kwocie             - 31.084.751,00 

   w tym: 
- wynagrodzenia pozostają w kwocie           -     8.974.990,00             
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie          -     1.887.630,00 
- dotacje z budŜetu pozostają w kwocie                 -     2.291.880,00 
- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        305.000,00 
- pozostałe pozostają w kwocie             -   17.625.251,00 

     b)  wydatki majątkowe pozostają w kwocie           -     6.166.900,00 
w tym:    
- inwestycyjne pozostają w kwocie            -     6.041.900,00 
  

3) w §3 deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie               -     6.222.931,00 
 

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 



  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w Ŝycie z dniem 

ogłoszenia.  
 

 
Burmistrz Miasta ChełmŜy 

 
/-/ mgr Jerzy Czerwiński 

 
 

      



Załącznik Nr1 
do zarządzenia Nr 26/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 21 lutego 2008 r. 

 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2008 rok.          
                                                                                                                                           

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

801   Oświata i wychowanie 4.882.000 15.000 15.000 4.882.000 

 80101  Szkoły podstawowe 3.050.000 10.000 10.000 3.050.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.050.000 10.000 - 3.040.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 10.000 10.000 

 80110  Gimnazja 1.820.000 3.000 3.000 1.820.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.820.000 3.000 - 1.817.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 3.000 3.000 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół 

12.000 2.000 2.000 12.000 

  4260 Zakup energii 12.000 2.000 - 10.000 

  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 
korpusu słuŜby cywilnej  

- - 2.000 2.000 

852   Pomoc Społeczna 90.500 6.000 6.000 90.500 

 85202  Domy pomocy społecznej 80.000 5.000 - 75.000 

  3110 Świadczenia społeczne 80.000 5.000 - 75.000 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 10.500 1.000 6.000 15.500 



  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

500 - 1.000 1.500 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5.000 1.000 - 4.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.000 - 5.000 10.000 

Ogółem 4.972.500 21.000 21.000 4.972.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 21 lutego 2008 roku            
zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok. 
 
 
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy naleŜy między innymi uchwalanie budŜetu gminy oraz zgodnie z art.165 ust.3 

ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

W przedstawionym zarządzeniu w dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się 

następujące zmiany dokonując następujących przesunięć pomiędzy paragrafami: 

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan w §4010 – Wynagrodzenia       

osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 tj. do kwoty 3.040.000,00, tym samym wprowadza 

się plan w §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 10.000,00, 

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan w §4010 – Wynagrodzenia osobowe          

pracowników o kwotę 3.000,00 tj. do kwoty 1.817.000,00 – wprowadza się natomiast plan             

w §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 3.000,00,00, 

- w rozdziale 801140 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w §4260 -          

Zakup energii zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 tj. do kwoty 10.000,00 wprowadzając plan 

do §4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej na   

kwotę 2.000,00. 

PowyŜsze zmiany dotyczą wprowadzenia we wszystkich szkołach środków w §4170 –            

Wynagrodzenia bezosobowe tym samym zmniejszając plany w §4010 – Wynagrodzenia     

osobowe pracowników. Kwoty te będą wydatkowane na umowy zlecenia dla nauczycieli,   

którzy zajmowali się dziećmi podczas „białych wakacji”. Ponadto zaplanowane środki z §4700 

– Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej przeznaczone będą 

na szkolenia z zakresu przepisów o rachunkowości, podatkach oraz Płatnika ZUS. 

 W dziale 852 – Pomoc Społeczna dokonano zmniejszeń i zwiększeń pomiędzy        

paragrafami na kwotę 6.000,00 w następujących działach: 

- 85202 – Domy pomocy społecznej §3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono o kwotę 

5.000,00 tj. do kwoty 75.000,00, 

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono §4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 1.000,00 tj. do kwoty 1.500,00 oraz §4300 – Zakup 

usług pozostałych o 5.000,00 tj. do 10.000,00. Ujęto natomiast środki z §4210 – Zakup         

materiałów i wyposaŜenia o kwotę 1.000,00 tj. do 4.000,00. 


