
ZARZĄDZENIE NR 51/FK/14 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 28 lutego 2014 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 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 3 i 4 uchwały Nr XXX/216/13 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok (Dz. Urz. 

Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 99) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 4/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 stycznia 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 8/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 9/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- uchwałą Nr XXXI/219/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 33/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -  43.817.120,72 

 a) dochody bieżące pozostają w kwocie       -    40.417.120,72 

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                   -      3.400.000,00 

2) w § 2.1 wydatki pozostają w kwocie                                                              -     42.782.046,74 

 a) wydatki bieżące pozostają w kwocie   -     39.238.140,72 

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -      3.543.906,02  

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -      3.222.406,02 

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie -      1.035.073,98 

 



§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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 51/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 28 lutego 2014 r. 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

630   Turystyka - - 6.000,00 6.000,00 

 63095  Pozostała działalność - - 6.000,00 6.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 6.000,00 6.000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

- - 4.000,00 4.000,00 

 75495  Pozostała działalność - - 4.000,00 4.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 4.000,00 4.000,00 

758   Różne rozliczenia 450.000,00 204.000,00 - 246.000,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 450.000,00 204.000,00 - 246.000,00 

  4810 Rezerwy 450.000,00 204.000,00 - 246.000,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - - 12.000,00 12.000,00 

 85395  Pozostała działalność - - 12.000,00 12.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 12.000,00 12.000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - 4.000,00 4.000,00 



 90095  Pozostała działalność - - 4.000,00 4.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 4.000,00 4.000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 14.000,00 14.000,00 

 92195  Pozostała działalność - - 14.000,00 14.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 14.000,00 14.000,00 

926   Kultura fizyczna - - 164.000,00 164.000,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej - - 164.000,00 164.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 164.000,00 164.000,00 

Ogółem 450.000,00 204.000,00 204.000,00 450.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 51/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2014 r. 

zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 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. 

Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) dokonano podziału 

środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń: 

rozdział 63095 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża 

„Obóz pod namiotami szkoleniowo-rekreacyjny” 

6.000,00 

 

rozdział  75495 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

„Ratownictwo i Ochrona Ludności” 
4.000,00 

rozdział  85395 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”  

„Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością” 
12.000,00 

rozdział  90095 LOP Grupa Terenowa w Chełmży  

„Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym 
zadaniem społeczeństwa” 

4.000,00 

rozdział  92195 Stowarzyszenie „Białe żagle” 

„Wianki 2014 – Noc Świętojańska Chełmża 2014” 
2.000,00 

rozdział  92195 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża 

„XII Festiwal Piosenki Religijnej ku czci 
Frelichowskiego” 

2.500,00 

rozdział  92195 Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 

„Historia Katedry Chełmżyńskiej – słownik biograficzny” 
3.000,00 

rozdział  92195 Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton 

„Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o 
charakterze ponadlokalnym” 

6.500,00 

rozdział 92605 Uczniowki Klub Sportowy „Dwójka” 

„Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie 
kolarstwa” 

7.000,00 



rozdział 92605 Międzyszkolny Klub Sportowy  

„Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i 
pokazów sportowych” 

20.500,00 

rozdział 92605 Klub Sportowy Chełmża 

„Przygotowanie młodzieży do współzawodnictwa 
sportowego oraz udział w rozgrywkach wojewódzkich w 
piłkę siatkową” 

14.000,00 

rozdział  92605 Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 
8 w Chełmży 

„Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 
uzdolnionej wędkarsko” 

4.000,00 

rozdział 92605 Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 

„Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 
przez stowarzyszenie kultury fizycznej” 

22.500,00 

rozdział  92605 Klub Sportowy „Grom” 

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych w sportach 
walki - boks” 

13.000,00 

rozdział 92605 Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” 

„Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 
przez KST Włókniarz” 

26.000,00 

rozdział 92605 Klub Sportowy „Legia” 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Rozgrywki 
2014” 

57.000,00 

 
W związku z tym w dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 204.000,00 tj. 

do kwoty 246.000,00, w tym konkursy o 204.000,00 do kwoty 6.000,00. 

 


