
ZARZĄDZENIE NR 73/FK/13 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2013 rok.  
 
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXIII/169/12 Rady Miejskiej 

ChełmŜy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budŜetu miasta na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. 

– Pom. z 2013 r., poz. 429) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2013 rok zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 3/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 5/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 6/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany 

budŜetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 52/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok,  

- uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zmiany budŜetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 58/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 61/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 65/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

 



1) w § 1 dochody w kwocie -   45.243.719,82 

 zastępuje się kwotą -   45.261.722,32 

    w tym:  

a) dochody bieŜące w kwocie      -   41.160.639,42 

     zastępuje się kwotą -   41.178.641,92 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                   -     4.083.080,40 

2) w § 2 wydatki w kwocie                                                                 -   43.593.065,59 

 zastępuje się kwotą -   43.611.068,09 

   w tym: 

    a) wydatki bieŜące w kwocie -   38.634.397,92 

   zastępuje się kwotą -   38.652.400,42 

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -     4.958.667,67 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -     4.958.667,67 

3) nadwyŜka budŜetowa pozostaje w kwocie -     1.650.654,23 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

wydania.   

 
 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 

(-) mgr Jerzy Czerwiński 

 



 
 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 73/FK/13 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 17 czerwca 2013 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2013 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna - - 18.002,50 18.002,50 

 85206  Wspieranie rodziny - - 18.002,50 18.002,50 

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

- - 18.002,50 18.002,50 

Ogółem - - 18.002,50 18.002,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 73/FK/13 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 17 czerwca 2013 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2013 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

600   Transport i ł ączność 100.000,00 1.168,00 1.168,00 100.000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 100.000,00 1.168,00 1.168,00 100.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 92.925,50 1.168,00 - 91.757,50 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.074,50 - 1.168,00 8.242,50 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2.350.000,00 2.600,29 2.600,29 2.350.000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.350.000,00 2.600,29 2.600,29 2.350.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.350.000,00 2.600,29 - 2.347.399,71 

  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych  

- - 2.600,29 2.600,29 

801   Oświata i wychowanie 2.118.860,00 88.000,00 88.000,00 2.118.860,00 

 80104  Przedszkola 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 

  2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty  

68.000,00 68.000,00 - - 

  2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieŜących  

- - 68.000,00 68.000,00 

 80110  Gimnazja 2.050.860,00 20.000,00 20.000,00 2.050.860,00 



  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.046.860,00 20.000,00 - 2.026.860,00 

  4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 - 20.000,00 24.000,00 

851   Ochrona zdrowia 204.350,00 500,00 500,00 204.350,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 204.350,00 500,00 500,00 204.350,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42.000,00 - 500,00 42.500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 162.350,00 500,00 - 161.850,000 

852   Pomoc społeczna 1.281.713,50 5.359,00 23.361,50 1.299.716,00 

 85204  Rodziny zastępcze 5.000,00 5.000,00 - - 

  2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieŜących  

5.000,00 5.000,00 - - 

 85206  Wspieranie rodziny - - 18.002,50 18.002,50 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - - 15.013,40 15.013,40 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - - 2.621,28 2.621,28 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  - - 367,82 367,82 

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.118,00 359,00 359,00 2.118,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.749,00 359,00 - 1.390,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu słuŜby cywilnej  

369,00 - 359,00 728,00 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.274.595,50 - 5.000,00 1.279.595,50 

  3110 Świadczenia społeczne 1.274.595,50 - 5.000,00 1.279.595,50 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.316.800,00 7.030,00 7.030,00 2.316.800,00 

 90002  Gospodarka odpadami 2.009.000,00 - 7.030,00 2.016.030,00 



  4300 Zakup usług pozostałych 2.009.000,00 - 7.030,00 2.016.030,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 307.800,00 7.030,00 - 300.770,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 307.800,00 7.030,00 - 300.770,00 

926   Kultura fizyczna 819.650,00 39.650,00 39.650,00 819.650,00 

 92695  Pozostała działalność 819.650,00 39.650,00 39.650,00 819.650,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  650.000,00 - 39.650,00 689.650,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  169.650,00 39.650,00 - 130.000,00 

Ogółem 9.191.373,50 144.307,29 162.309,79 9.209.376,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 73/FK/13 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 17 czerwca 2013 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2013 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 2.118,00 359,00 359,00 2.118,00 

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.118,00 359,00 359,00 2.118,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.749,00 359,00 - 1.390,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu słuŜby cywilnej  

369,00 - 359,00 728,00 

Ogółem 2.118,00 359,00 359,00 2.118,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 73/FK/13 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 17 czerwca 2013 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2013 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna - - 18.002,50 18.002,50 

 85206  Wspieranie rodziny - - 18.002,50 18.002,50 

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

- - 18.002,50 18.002,50 

Ogółem - - 18.002,50 18.002,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 73/FK/13 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 17 czerwca 2013 r. 

 
 
 

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2013 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna - - 18.002,50 18.002,50 

 85206  Wspieranie rodziny - - 18.002,50 18.002,50 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - - 15.013,40 15.013,40 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - - 2.621,28 2.621,28 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  - - 367,82 367,82 

Ogółem - - 18.002,50 18.002,50 

 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 73/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 17 czerwca 2013 r. 

zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2013 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. 

Zarządzenie zmienia budŜet miasta ChełmŜy na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków  

w następujący sposób: 

DOCHODY 

W związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją 

Nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 28 maja 2013 r. zwiększył dotacje celowe na 2013 r.  

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny § 2030 – Dotacje 

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

gmin), o kwotę 18.002,50 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin  

w ramach Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 

– asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzono zgodnie z art. 247 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po stronie 

wydatków na powyŜszą kwotę wprowadzono następujące §§: 

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 15.013,40, 

- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.621,28, 

- 4120 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 367,82. 

WYDATKI 

1. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 

zmniejszono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych do kwoty 91.757,50, tj. 

zmniejszono o 1.168,00 przenosząc ją do § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 

8.242,50) z przeznaczeniem na „wykonaniu projektu zmian stałej organizacji ruchu na ul. 

Chełmińskiej”.  

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami przeniesiono kwotę 2.600,29 z § 4300 – Zakup usług pozostałych (po 

zmianie 2.347.399,71) do nowo utworzonego § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na 



rzecz osób fizycznych. Zmiana jest następstwem zwrotu nakładów finansowych na rzecz 

osoby fizycznej za wykonany remont lokalu uŜytkowego. 

Po powyŜszych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się 

następująco: 

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.976.000,00 

§ 4210    Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.000,00 

§ 4260    Zakup energii 167.000,00 

§ 4270    Zakup usług remontowych 100.000,00 

§ 4300    Zakup usług pozostałych   2.297.399,71 

§ 4400    Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garaŜowe  

291.000,00 

§ 4430    RóŜne opłaty i składki 9.000,00 

§ 4480    Podatek od nieruchomości   83.000,00 

§ 4590    Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   2.600,29 

§ 4610    Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  25.000,00 

 

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmian dokonano w rozdziałach: 

 a) 80104 – Przedszkola, w którym plan w kwocie 68.000,00 przeniesiono z § 2540 – Dotacja 

podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do § 2900 – Wpływy z 

wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŜących. 

Zmianę paragrafu dostosowano do faktycznie przekazywanych środków.  

b) 80110 – Gimnazja, w którym § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 

pomniejszono o kwotę 20.000,00, tj. do kwoty 2.026.860,00 natomiast § 4270 – Zakup 

usług remontowych zwiększono o powyŜszą kwotę, tj. do wysokości 24.000,00.  

Zwiększone środki przeznacza się na remont korytarza na parterze budynku Gimnazjum (m.in. 

połoŜenie tynku dekoracyjnego oraz odnowienie górnej części ścian i drzwi do sal lekcyjnych). 

Remont korytarza jest niezbędny, w związku z przygotowywaniem obiektu do obchodów 

stulecia szkoły. 

3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia przesunięto środki z planu w § 4300 – Zakup usług 

pozostałych w kwocie 500,00 (po zmianie 161.850,00) do § 4170 – Wynagrodzenia 

bezosobowe, tj. do kwoty 42.500,00. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem do 

zarządzenia. 

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmian dokonano w rozdziałach: 



a) 85204 – Rodziny zastępcze zmniejszono plan w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów 

na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 

powiatów na dofinansowanie zadań bieŜących o kwotę 5.000,00 przenosząc ją do rozdziału: 

b) 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 - Świadczenia społeczne, który zwiększono do 

kwoty 1.279.595,50. Zmian dokonano ze względu na duŜe wydatki w powyŜszym 

paragrafie. 

c) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeniesiono kwotę 

359,00 z § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 1.390,00) do § 4700 – Szkolenia 

pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej, tj. do kwoty 728,00. Zmiany 

w tym rozdziale dokonano ze względu na większą potrzebę szkoleń niŜ pierwotnie 

zaplanowano. 

5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – 

Gospodarka odpadami plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 7.030,00, tj. 

do kwoty 2.016.030,00 i przeznaczono na zadanie „Likwidacja dzikich wysypisk”, które po 

zmianie wynosi 13.030,00. Środki na ten cel pozyskano z rozdziału 90004 – Utrzymanie 

zieleni w miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 

300.770,00, natomiast zadanie „usuwanie ptasich gniazd w Parku Wilsona”, z którego 

pozyskano niezbędne środki po zmianie wynosi 970,00. 

6. W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność § 4010 – 

Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 39.650,00, tj. do kwoty 689.650,00 

środki pozyskując z § 4110 – Składki na ubezpieczenia, który po zmianie wynosi 

130.000,00. 


