
ZARZĄDZENIE NR 50/FK/09 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY 

z dnia 8 kwietnia 2009 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458) 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 
560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, 
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zarządzam, 
co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 19 stycznia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 11 marca 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 27 marca 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie                       -   41.282.314,79 

    w tym:           

a) dochody bieŜące pozostają w kwocie            -   31.958.118,00 

         w tym: 

         - dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie          -     5.160.354,00 

- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie         -        884.038,00 

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. 

 pozostają w kwocie              -          55.850,00  

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

z organami administracji rządowej pozostają w kwocie         -            1.000,00 



- subwencje pozostają w kwocie            -   10.876.267,00 

         - dochody własne pozostają w kwocie            -   14.980.609,00 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie           -     9.324.196,79 

2)  w § 2 wydatki pozostają w kwocie   -   53.660.154,79 

     w tym: 

     a) wydatki bieŜące pozostają w kwocie            -   34.064.485,00 

   w tym: 

- wynagrodzenia pozostają w kwocie            -   10.953.641,00 

- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie          -     1.956.660,00 

- dotacje z budŜetu w kwocie             -     2.856.242,00 

 zastępuje się kwotą              -     2.851.020,00 

- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        340.000,00 

- pozostałe w kwocie               -   17.957.942,00 

  zastępuje się kwotą              -   17.963.164,00 

     b)  wydatki majątkowe pozostają w kwocie           -   19.595.669,79 

           w tym:    

- inwestycyjne pozostają w kwocie            -   19.259.269,79 

3) w § 3 deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie               -   12.377.840,00 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określa załącznik 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. 

 

Burmistrza Miasta ChełmŜy 

(-)mgr Jerzy Czerwiński 



 
 

Załącznik  
do zarządzenia Nr 50/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 8 kwietnia  2009 r.                                           

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2009 rok.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

801   Oświata i wychowanie 56.000 - 5.222 61.222 

 80195  Pozostała działalność 56.000 - 5.222 61.222 

  4300 Zakup usług pozostałych 56.000 - 5.222 61.222 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.222 5.222 - - 

 85395  Pozostała działalność 5.222 5.222 - - 

  2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu                        
terytorialnego 

5.222 5.222 - - 

Ogółem 61.222 5.222 5.222 61.222 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do zarządzenia Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 8 kwietnia 2009 r.  
zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok. 
 
 
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwo-

ści 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. 

PowyŜsze zarządzenie zmienia budŜet Miasta ChełmŜy po stronie wydatków w dziale 853 – 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z zawartą umową nr PE.073-6/09-9 

z dnia 6 marca 2009 roku dotyczącą dofinansowania projektu „Nauczyciel uczący się – pod-

niesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w la-

tach 2008 i 2009” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszono o kwotę 5.222,00 wprowadzony 

zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 27 marca 2009 roku nowy 

plan wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność § 2320 – Dotacje celowe przeka-

zane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostki samorządu terytorialnego jako wkład własny. Środki na projekt pozyskane były 

z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup 

usług pozostałych w związku z czym zwiększa się je o kwotę 5.222,00, tj. do kwoty 

61.222,00. 

 


