
ZARZĄDZENIE NR 87/FK/11 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 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, Nr 40, poz. 230 i Nr 

106, poz. 675) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 3 lutego 

2011 r. w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie  

budŜetu miasta na 2011 rok zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 15/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, 

- zarządzeniem Nr 24/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 25 lutego 2011 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- zarządzeniem Nr 38/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 marca 2011 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, 

- zarządzeniem Nr 54a/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 20 kwietnia 2011 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, 

- zarządzeniem Nr 71/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  



- zarządzeniem Nr 82/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 21 czerwca 2011 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie -    40.906.584,76 

 zastępuje się kwotą -    40.933.328,76 

    w tym:  

a) dochody bieŜące w kwocie      -    35.181.242,16 

 zastępuje się kwotą -    35.207.986,16 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                   -      5.725.342,60 

2) w § 2 wydatki w kwocie                                                                 -    47.598.194,25 

 zastępuje się kwotą -    47.624.938,25 

   w tym: 

    a) wydatki bieŜące w kwocie  -    35.061.695,00 

 zastępuje się kwotą -    35.088.439,00 

    b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -    12.536.499,25 

      w tym: 

      - inwestycyjne pozostają w kwocie -    12.386.499,25 

3) deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie -      6.691.609,49 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

wydania.   

  

 
 
   



 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 87/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2011 rok.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

852   Pomoc społeczna 423.483,00 - 13.200,00 436.683,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

423.483,00 - 13.200,00 436.683,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

423.483,00 - 13.200,00 436.683,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 245.706,00 - 13.544,00 259.250,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 245.706,00 - 13.544,00 259.250,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

245.706,00 - 13.544,00 259.250,00 

Ogółem 669.189,00 - 26.744,00 695.933,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 87/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2011 rok. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 503.483,00 - 13.200,00 516.683,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

503.483,00 - 13.200,00 516.683,00 

  3110 Świadczenia społeczne 503.483,00 - 13.200,00 516.683,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 307.132,50 - 13.544,00 320.676,50 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 307.132,50 - 13.544,00 320.676,50 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 307.132,50 - 13.544,00 320.676,50 

926   Kultura fizyczna i sport 361.500,00 5.000,00 5.000,00 361.500,00 

 92695  Pozostała działalność 361.500,00 5.000,00 5.000,00 361.500,00 

  4260 Zakup energii 300.000,00 5.000,00 - 295.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 61.500,00 - 5.000,00 66.500,00 

Ogółem 1.172.115,50 5.000,00 31.744,00 1.198.859,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 87/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne 2011 rok.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

852   Pomoc społeczna 423.483,00 - 13.200,00 436.683,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

423.483,00 - 13.200,00 436.683,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

423.483,00 - 13.200,00 436.683,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 245.706,00 - 13.544,00 259.250,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 245.706,00 - 13.544,00 259.250,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

245.706,00 - 13.544,00 259.250,00 

Ogółem 669.189,00 - 26.744,00 695.933,00 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 87/FK/11 
Burmistrza Miasta  ChełmŜy 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne 2011 rok.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

852   Pomoc społeczna 423.483,00 - 13.200,00 436.683,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

423.483,00 - 13.200,00 436.683,00 

  3110 Świadczenia społeczne 423.483,00 - 13.200,00 436.683,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 245.706,00 - 13.544,00 259.250,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 245.706,00 - 13.544,00 259.250,00 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 245.706,00 - 13.544,00 259.250,00 

Ogółem 669.189,00 - 26.744,00 695.933,00 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 87/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 czerwca 2011 r. 

zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 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. 

211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

 W planie dochodów i wydatków na 2011 rok dokonano zmian: 

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 czerwca 2011 r. Nr WFB.I.3120.31.2011 

zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 

85214 -  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,  

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 

bieŜących gmin (związków gmin) o kwotę 13.200,00 na zabezpieczenie realizacji wypłat 

zasiłków okresowych w miesiącu czerwcu br. w części gwarantowanej z budŜetu państwa 

zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). W związku z powyŜszym zwiększono plan 

dochodów w § 2030 z kwoty 423.483,00 do kwoty 436.683,00, tj. o kwotę 13.200,00. 

Jednocześnie po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 – 

Świadczenia społeczne zwiększono plan z kwoty 503.483,00 do kwoty 516.683,00, tj. o 

kwotę 13.200,00 (zadania zlecone zwiększono z kwoty 423.483,00 do kwoty 436.683,00, 

zadania własne pozostały bez zmian na poziomie 80.000,00). 

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr WFB.I.3120.30.2011 

zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 – Dotacje celowe 

otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 

gmin) o kwotę 13.544,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla 

uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka 

szkolna” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budŜetowej na 2011 r. W związku z 

powyŜszym zwiększono plan dochodów w § 2030 z kwoty 245.706,00 do kwoty 

259.250,00, tj. o kwotę 13.544,00. Jednocześnie po stronie wydatków w dziale 854 – 

Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,  



§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów zwiększono plan z kwoty 307.132,50 do kwoty 

320.676,50, tj. o kwotę 13.544,00 („Wyprawka szkolna”). 

3. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, 

przeniesiono środki z § 4260 – Zakup energii w kwocie 5.000,00 (plan w § 4260 po 

zmianie 295.000,00) do § 4300 – Zakup usług pozostałych (plan w § 4300 po zmianie 

66.500,00). Zwiększenie wydatków w § 4300 wynika z konieczności zapewnienia środków 

finansowych na wydatki związane z usługami odprowadzania ścieków z obiektów Ośrodka 

Sportu i Turystyki w ChełmŜy. 

4. Ponadto zgodnie z pismem F: 0114-03/2011 od Dyrektora Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji, w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy po 

stronie wydatków: 

a) zmniejszono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych z kwoty 126.640,00 do kwoty 

110.510,00, tj. o kwotę 16.130,00, 

b) wprowadzono plan wydatków w paragrafach: 

− § 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w 

kwocie 150,00 w związku z nieterminowym uregulowaniem składek do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, 

− § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych w kwocie 13.080,00, 

− § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 

2.900,00. 

 

 


