
ZARZĄDZENIE NR 137/FK/13 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 31 grudnia 2013 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu 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, 645 i 1318) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXIII/169/12 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu 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 Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zmienionej: 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2013 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 marca 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,  

- uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,  

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 61/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2013 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,  



- zarządzeniem Nr 65/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2013 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 73/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 74/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 77/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 82/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 84/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 92/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- uchwałą Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 100/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 102/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 września 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 106/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 107/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 października 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- uchwałą Nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

 - zarządzeniem Nr 122/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,  

- uchwałą Nr XXIX/210/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 125/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 listopada 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 128/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 



- zarządzeniem Nr 131/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 grudnia 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- uchwałą Nr XXX/214/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 133/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2013 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie  -   44.211.098,30 

 a) dochody bieżące pozostają w kwocie      -   42.610.517,41 

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                    -     1.600.580,89 

2) w § 2.1 wydatki pozostają w kwocie                                                              -   42.560.444,07 

 a) wydatki bieżące pozostają w kwocie   -    39.107.206,91  

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -     3.453.237,16  

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -     3.453.237,16 

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie -     1.650.654,23 

 

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

zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 

 

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

wydania.   

 

 

Burmistrza Miasta Chełmży 

(-) mgr Jerzy Czerwiński 

 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 137/FK/13 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 grudnia 2013 r. 

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

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

801   Oświata i wychowanie 109.844,00 19.100,00 19.100,00 109.844,00 

 80104  Przedszkola  109.844,00 19.100,00 19.100,00 109.844,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  69.994,00 - 19.100,00 89.094,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 5.100,00 - 10.900,00 

  4260 Zakup energii 15.850,00 10.100,00 - 5.750,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 3.400,00 - 4.100,00 

  4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 - - 

Ogółem 109.844,00 19.100,00 19.100,00 109.844,00 

 
 
 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 137/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2013 r. 

zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. 

 
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 

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

finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

Zmian dokonano po stronie wydatków celowych na zadania własne w dziale 801 – Oświata  

i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola, w którym zwiększono plan w § 4010 – 

Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.100,00, tj. do kwoty 89.094,00 natomiast 

pomniejszono §§: 

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 5.100,00, tj. do kwoty 10.900,00, 

- 4260 – Zakup energii o 10.100,00, tj. do kwoty 5.750,00, 

- 4300 – Zakup usług pozostałych o 3.400,00, tj. do kwoty 4.100,00, 

- 4430 – Różne opłaty i składki o 500,00 (po zmianie 0,00). 

Plan wydatków celowych na zadania własne dostosowano do planu wydatków budżetowych. 


