
ZARZĄDZENIE NR 118a/FK/11 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 6 października 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) 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. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, 

- zarządzeniem Nr 87/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 czerwca 2011 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- zarządzeniem Nr 96/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- uchwałą Nr IX/57/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 1 września 2011 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- zarządzeniem Nr 105/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 5 września 2011 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, 

- zarządzeniem Nr 114/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 27 września 2011 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok,  

- zarządzeniem Nr 117/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 września 2011 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, 

- zarządzeniem Nr 117a/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 września 2011 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie -    41.216.641,25 

    zastępuje się kwotą -    41.226.821,25 

    w tym:  

a) dochody bieŜące w kwocie      -    35.516.364,59 

zastępuje się kwotą -    35.526.544,59 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                   -      5.700.276,66 

2) w § 2 wydatki w kwocie                                                                 -    47.908.250,74 

 zastępuje się kwotą -    47.918.430,74 

   w tym: 

    a) wydatki bieŜące w kwocie  -    35.476.717,43    

    zastępuje się kwotą -    35.486.897,43 

    b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -    12.431.533,31 

      w tym: 

      - inwestycyjne pozostają w kwocie -    12.281.533,31 

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 118a/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 października 2011 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2011 rok. 
                                                                                                                                       

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

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

9.733,00 - 10.180,00 19.913,00 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 9.733,00 - 10.180,00 19.913,00 

  2010 

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

9.733,00 - 10.180,00 19.913,00 

Ogółem 9.733,00 - 10.180,00 19.913,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 118a/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 października 2011 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2011 rok. 
                                                                                                                                       

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

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

- - 10.180,00 10.180,00 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu - - 10.180,00 10.180,00 

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 10.180,00 10.180,00 

Ogółem - - 10.180,00 10.180,00 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 118a/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 października 2011 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2011 rok. 
                                                                                                                                       

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

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

9.733,00 - 10.180,00 19.913,00 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 9.733,00 - 10.180,00 19.913,00 

  2010 

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

9.733,00 - 10.180,00 19.913,00 

Ogółem 9.733,00 - 10.180,00 19.913,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 118a/FK/11 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 6 października 2011 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2011 rok. 
                                                                                                                                       

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

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

- - 10.180,00 10.180,00 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu - - 10.180,00 10.180,00 

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 10.180,00 10.180,00 

Ogółem - - 10.180,00 10.180,00 

 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 118a/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 6 października 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. 

Decyzją nr 10/2011 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia  

4 października przyznana została dotacja na 2011 rok na zadania zlecone gminom z 

przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. według następującej 

klasyfikacji: dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 - 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

przyznano kwotę 10.180,00 natomiast po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3030 - 

RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych.  


