
ZARZĄDZENIE NR 77/FK/09 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY 

z dnia 4 czerwca 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.188 ust. 2 pkt 1 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, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr 
XXV/149/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budŜetu miasta na 
2009 rok 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,  

- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 8 kwietnia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 14 kwietnia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 kwietnia 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 12 maja 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  



- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 maja 2009 r.               

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

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie                         -   41.203.284,79 

zastępuje się kwotą               - 41.214.808,79     

w tym:           

a) dochody bieŜące w kwocie             -   31.976.588,00 

    zastępuje się kwotą              -   31.988.112,00 

         w tym: 

         - dotacje na zadania zlecone w kwocie            -     5.171.324,00 

     zastępuje się kwotą              -     5.182.848,00 

- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie         -        891.538,00 

- 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           -     9.226.696,79 

2)  w § 2 wydatki w kwocie   -   53.581.124,79 

 zastępuje się kwotą   -   53.592.648,79 

     w tym: 

     a) wydatki bieŜące w kwocie             -   33.899.455,00 

         zastępuje się kwotą              -   33.910.979,00 

   w tym: 

- wynagrodzenia w kwocie             -   10.941.134,00 

  zastępuje się kwotą              -   10.944.718,00 

- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie          -     1.958.210,00 

- dotacje z budŜetu pozostają w kwocie           -     2.992.251,21 

- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        340.000,00 

- pozostałe w kwocie               -   17.667.859,79 

  zastępuje się kwotą              -   17.675.799,79 

     b)  wydatki majątkowe pozostają w kwocie           -   19.681.669,79 

          w tym:    

- inwestycyjne pozostają w kwocie            -   19.345.269,79 



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

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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. 

 



 
 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 77/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 4 czerwca 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2009 rok.          

                                                                                                                                                                                                     

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

8.330 - 7.840 16.170 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 8.330 - 7.840 16.170 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

8.330 - 7.840 16.170 

851   Ochrona zdrowia - - 100 100 

 85195  Pozostała działalność - - 100 100 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 100 100 

852   Pomoc społeczna 156.000 - 3.584 159.584 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi              
opiekuńcze 

- - 3.584 3.584 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 3.584 3.584 

Ogółem 164.330 - 11.524 175.854 

 



 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 77/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 4 czerwca 2009 r.                                                                                                                                                              

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2009 rok.          
                                                                                                                                                                                                                                     

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

750   Administracja publiczna 106.000 20.000 20.000 106.000 

 75095  Pozostała działalność 106.000 20.000 20.000 106.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 27.000 - 20.000 47.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 79.000 20.000 - 59.000 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

7.730 135 7.975 15.570 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.730 135 7.975 15.570 

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  - - 7.740 7.740 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4.730 135 - 4.595 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 - 235 3.235 

851   Ochrona zdrowia - - 100 100 

 85195  Pozostała działalność - - 100 100 

  3110 Świadczenia społeczne - - 100 100 

852   Pomoc społeczna - - 3.584 3.584 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi              
opiekuńcze 

- - 3.584 3.584 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 3.584 3.584 

Ogółem 113.730 20.135 31.659 125.254 

 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 77/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 4 czerwca 2009 r.                                                                                                                                                                             

 
Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.          

                                                                                                                                                                                                                                                     

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

8.330 - 7.840 16.170 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 8.330 - 7.840 16.170 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

8.330 - 7.840 16.170 

851   Ochrona zdrowia - - 100 100 

 85195  Pozostała działalność - - 100 100 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 100 100 

852   Pomoc społeczna - - 3.584 3.584 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi              
opiekuńcze 

- - 3.584 3.584 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 3.584 3.584 

Ogółem 8.330 - 11.524 19.854 

 
 
 



 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 77/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 4 czerwca 2009 r.                                                                                                                                                                                                                       

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

7.730 135 7.975 15.570 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.730 135 7.975 15.570 

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  - - 7.740 7.740 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4.730 135 - 4.595 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 - 235 3.235 

851   Ochrona zdrowia - - 100 100 

 85195  Pozostała działalność - - 100 100 

  3110 Świadczenia społeczne - - 100 100 

852   Pomoc społeczna - - 3.584 3.584 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi              
opiekuńcze 

- - 3.584 3.584 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 3.584 3.584 

Ogółem 7.730 135 11.659 19.254 

 
 

 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do zarządzenia Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 4 czerwca 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 dochodów i wydat-

ków w następujący sposób: 

1. W związku ze zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna,            

rozdział 75095 – Pozostała działalność dokonano przeniesienia kwoty 20.000,00 z § 

4300 – Zakup usług pozostałych tj. do kwoty 59.000,00 do § 4210 – Zakup materia-

łów i wyposaŜenia tj. do kwoty 47.000,00. 

2. Decyzją nr 7/09 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu               

z dnia 2 czerwca 2009 r. przyznana została dotacja na 2009 rok na zadania zlecone 

gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i prze-

prowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień                   

7 czerwca 2009 r. według następującej klasyfikacji: 751 - Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - 

Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 7.840,00. Po stronie 

wydatków wniesiono plan w § 3030 – RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych w 

kwocie 7.740,00 na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodo-

wych komisji wyborczych oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwo-

tę 100,00 z przeznaczeniem na rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych            

listach okręgowych z danymi o kandydatach. 

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Ministra Finansów z dnia 21 maja 2009 r. 

Nr WFB.I.3011-20/09, zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 851 – 

Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe 

otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 

100,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez 



gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni spełniających 

kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za okres I 

kwartału 2009 roku. Po stronie wydatków analogicznie wprowadzono plan w  § 3110 

– Świadczenia społeczne do powyŜszej kwoty. 

4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Ministra Finansów z dnia 27 maja 2009 r. 

Nr WFB.I.3011-21/09, zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-

kuńcze § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bie-

Ŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ-

kom gmin) ustawami o kwotę 3.584,00 na zorganizowanie i świadczenie specjali-

stycznych usług opiekuńczych dla sześcioletniego dziecka autystycznego. Po stronie 

wydatków wprowadzono plan do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w powyŜszej 

kwocie. 


