
ZARZĄDZENIE NR 74/FK/08 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY 

z dnia 15 kwietnia 2008 r. 
 

zmieniająca 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, 
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 21 lutego 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 3 marca 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 3 kwietnia 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody pozostają w kwocie            -   30.486.614,00 

w tym:           
a) dochody bieŜące pozostają w kwocie           -   29.976.614,00 

w tym: 
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie          -     5.356.500,00    
- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie         -     1.139.806,00 
- 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 pozostają w kwocie             -   10.144.628,00 

 - 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  -   36.709.545,00 
     w tym: 
    a)  wydatki bieŜące pozostają w kwocie             -   30.542.645,00 

   w tym: 
- wynagrodzenia w kwocie             -   9.184.219,00 
   zastępuje się kwotą                     -     9.170.819,00 
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie          -     1.911.508,00 
- dotacje z budŜetu pozostają w kwocie           -     2.537.730,00 



- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        305.000,00 
- pozostałe w kwocie               -   16.604.188,00 
  zastępuje się kwotą              -   16.617.588,00 

     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 określają załączniki od Nr 1 do Nr 2 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 Nr 1 
do zarządzenia Nr 74/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 15 kwietnia 2008 r. 

 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2008 rok.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

750   Administracja publiczna 280.000 35.000 35.000 280.000 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 280.000 35.000 35.000 280.000 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych   

15.000 - 35.000 50.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  150.000 20.000 - 130.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 115.000 15.000 - 100.000 

852   Pomoc społeczna 1.578.200 20.000 20.000 1.578.200 

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

34.700 6.000 6.000 34.700 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.700 1.400 - 6.300 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  3.000 - 1.000 4.000 

  4260 Zakup energii  2.000 - 2.000 4.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 10.000 4.000 - 6.000 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej  

3.000 600 - 2.400 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra-
mów i licencji  

9.000 - 3.000 12.000 



 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.500.000 1.400 - 1.498.600 

  3110 Świadczenia społeczne 1.500.000 1.400 - 1.498.600 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 43.500 12.000 13.400 44.900 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.000 12.000 - 26.000 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych   

1.500 - 9.300 10.800 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4.000 - 4.100 8.100 

Ogółem 1.858.200 55.000 55.000 1.858.200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 74/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 15 kwietnia 2008 r. 

 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2008 rok.          
                                                                                                                               

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

852   Pomoc społeczna 34.700 6.000 6.000 34.700 

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

34.700 6.000 6.000 34.700 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.700 1.400 - 6.300 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3.000 - 1.000 4.000 

  4260 Zakup energii 2.000 - 2.000 4.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 10.000 4.000 - 6.000 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej  

3.000 600 - 2.400 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra-
mów i licencji 

9.000 - 3.000 12.000 

Ogółem 34.700 6.000 6.000 34.700 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 15 kwietnia 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 dokonano następujących zmian w planie wydatków 

budŜetowych na 2008 rok: 

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast            

i miast na prawach powiatu) dokonano przeniesienia środków w wysokości 35.000,00 z §4210 

– Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 20.000,00 oraz z §4300 – Zakup usług             

pozostałych w kwocie 15.000,00 do §4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych tj. do kwoty 50.000,00 zł.. PowyŜsze środki zostaną przeznaczone 

na pokrycie składek na PFRON w związku z robotami publicznymi i innym zatrudnieniem 

osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy.  

2. W dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano zmian                    

w następujących paragrafach:  

- §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 1.400,00 tj. do kwoty 6.300,00, 

- §4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększono o 1.000,00 tj. do kwoty 4.000,00, 

- §4260 - Zakup energii zwiększono o 2.000,00 tj. do kwoty 4.000,00, 

- §4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 4.000,00 tj. do kwoty 6.000,00, 

- §4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej               

zmniejszono o 600,00 tj. do kwoty 2.400,00, 

- §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono                   

o 3.000,00 tj. do kwoty 12.000,00.  

Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń wynosi 6.000,00 i są to wydatki na zadania zlecone. 

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano zwiększenia w §4140 - Wpłaty 

na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 9.300,00 tj. do kwoty 

10.800,00 z przeznaczeniem na pokrycie składek na PFRON w związku z robotami publicz-

nymi i innym zatrudnieniem osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy, oraz §4210 – 

Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększono o 4.100,00 tj. do kwoty 8.100,00. Środki na 



zwiększenie wymienionych §§ zostały przeniesione z §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne oraz z §3110 - Świadczenia społeczne 1.400,00 rozdział 85215 – Dodatki                

mieszkaniowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


