
ZARZĄDZENIE NR 85/FK/10 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 31 maja 2010 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok. 
 
     Na podstawie art. 30 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, z 

2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz § 12 pkt 2 

uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie  

budŜetu miasta na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2010 r. Nr 24, poz. 291) zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok zmienioną: 

-  uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 1 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

-  uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok,  

- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok,  

- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok,  

- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 kwietnia 2010 r.  

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

 - zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 5 maja 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok,  



- uchwałą Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 maja 2010 r.  

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -   39.912.366,00 

    w tym:    

a) dochody bieŜące pozostają w kwocie      -   32.496.134,22 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -     7.416.231,78 

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie   -   49.315.970,00 

    w tym: 

    a) wydatki bieŜące pozostają w kwocie -   36.256.697,00 

    b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -   13.059.273,00 

        w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -   13.037.273,00 

3) w § 3 deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie - 9.403.604,00 

 

      § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego  

zarządzenia. 

  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 85/FK/10 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 31 maja 2010 r.                                                                                                                                                                                           

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2010 rok.  

                                                                                                                                                                                            

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

750   Administracja publiczna 93.000 500 500 93.000 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  18.000 300 300 18.000 

  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  18.000 300 - 17.700 

  4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne - - 300 300 

 75095  Pozostała działalność 75.000 200 200 75.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 75.000 200 - 74.800 

  4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia  - - 200 200 

851   Ochrona zdrowia 2.400 150 150 2.400 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.400 150 150 2.400 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2.200 - 150 2.350 

  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  200 150 - 50 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 485.702 53.500 53.500 485.702 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 289.000 53.500 - 235.500 

  4300 Zakup usług pozostałych 289.000 53.500 - 235.500 

 90095  Pozostała działalność 196.702 - 53.500 250.202 

  4300 Zakup usług pozostałych 196.702 - 53.500 250.202 

926   Kultura fizyczna i sport 277.500 17.500 17.500 277.500 



 92695  Pozostała działalność 277.500 17.500 17.500 277.500 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 160.000 17.500 - 142.500 

  4280 Zakup usług zdrowotnych  900 - 1.000 1.900 

  4430 RóŜne opłaty i składki  1.600 - 3.100 4.700 

  4480 Podatek od nieruchomości  112.000 - 12.600 124.600 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
programów i licencji  

3.000 - 800 3.800 

Ogółem 858.602 71.650 71.650 858.602 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 85/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 maja 2010 r.  

zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok. 

 
 Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy naleŜy między innymi uchwalanie budŜetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 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: 

1. dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach:  

- 75023 – Administracja publiczna, gdzie przeniesiono środki z § 4410 – PodróŜe słuŜbowe 

krajowe w kwocie 300,00 (plan po zmianach 17.700,00) do § 4420 – PodróŜe słuŜbowe 

zagraniczne, gdzie plan po zmianach wynosi 300,00. PowyŜsza zmiana spowodowana jest 

wyjazdem delegata Urzędu Miasta ChełmŜy na spotkanie miast bliźniaczych w Holandii - 

Nieuwerkerk an den Jjssel. Wyjazd dotyczy wymiany kulturalnej, gdzie Miasto ChełmŜa 

reprezentowali przedstawiciele Rady Miejskiej ChełmŜy, Chór Cecylia, zespół Big Bend 

Kamerton oraz Niteczki. 

- 75095 – Pozostała działalność, gdzie przeniesiono środki z § 4210 – Zakup materiałów  

i wyposaŜenia w kwocie 200,00 (plan po zmianach 74.800,00) do § 4380 – Zakup usług 

obejmujących tłumaczenia, gdzie plan po zmianach wynosi 200,00. Zmiana dotyczy  

zlecenia Pani Julicie Wilmańskiej tłumaczenia rozmów podczas wizyty delegacji niemiec-

kiej oraz tłumaczenia rozmów telefonicznych w związku z wyjazdem do Nieuwerkerk an 

den Jjssel. 

2. dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

przenosząc kwotę 150,00 z § 4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe (po zmianie 50,00) do  

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie plan po zmianie wynosi 2.350,00. 

3. dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie w rozdziale 90004 – 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeniesiono plan w wysokości 53.500,00 

(45.000,00 – kwota przeznaczona na rozbiórkę starego szaletu przy ulicy Gen. W. Sikor-

skiego oraz 8.500,00 z przeznaczeniem na wykonanie rynny betonowej wraz ze studnią  

rewizyjną i przepustem pod aleją w Parku Miejskim słuŜącej do odprowadzania wód  

opadowych z drogi i terenu parkingu przy kompleksie boisk „Orlik”), gdzie plan po zmianie 

235.500,00 do rozdziału 90095 – Pozostała działalność (po zmianie 250.202,00). 

4. dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zmniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów  

i wyposaŜenia o kwotę 17.500,00 zwiększając tym samym § 4280 – Zakup usług zdrowot-



nych o 1.000,00, § 4430 – RóŜne opłaty i składki o 3.100,00, § 4480 – Podatek od nieru-

chomości o 12.600,00 oraz § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 

i licencji o 800,00. Zwiększenie wydatków w:  

- § 4280 wynika z konieczności przeprowadzenia badań sanitarnych pracowników mających 

kontakt z wodą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 roku 

(plan po zmianie 1.900,00), 

- § 4430 wynika z niedoszacowania planu wydatków w tym paragrafie oraz opłat wynikają-

cych z konieczności ubezpieczenia kompleksu sportowego Orlik i ubezpieczeniem zaku-

pionego w 2010 roku samochodu (plan po zmianie 4.700,00), 

- § 4480 wynika z niedoszacowania planu podatku od nieruchomości Ośrodka Sportu  

i Turystyki na 2010 r. (plan po zmianie 124.600,00), 

- § 4750 wynika z konieczności zakupu tonerów do drukarek i ksera (plan po zmianie 

3.800). 


