
ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 26 marca 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, 

- zarządzeniem Nr 51/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2014 r. 

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

zmiany: 

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

 zastępuje się kwotą -    43.940.184,72 

 a) dochody bieżące w kwocie       -    40.417.120,72 

     zastępuje się kwotą -    40.540.184,72 

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                    -      3.400.000,00 

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

 zastępuje się kwotą -    42.905.110,74 

 a) wydatki bieżące w kwocie    -    39.238.140,72 

   zastępują się kwotą    -    39.361.204,72 



     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 8 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 56/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 marca 2014 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 5.328.991,00 30.000,00 153.064,00 5.452.055,00 

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

4.392.700,00 - 51.600,00 4.444.300,00 

  2010 

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

4.392.700,00 - 51.600,00 4.444.300,00 

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

646.600,00 - 98.610,00 745.210,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin) 

646.600,00 - 98.610,00 745.210,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 229.000,00 - 1.000,00 230.000,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin) 

229.000,00 - 1.000,00 230.000,00 

 85295  Pozostała działalność 60.691,00 30.000,00 1.854,00 32.545,00 

  2010 

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

60.691,00 30.000,00 1.854,00 32.545,00 

Ogółem 5.328.991,00 30.000,00 153.064,00 5.452.055,00 

 
 



 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 56/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 marca 2014 r. 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

600   Transport i ł ączność 410.000,00 3.951,00 3.951,00 410.000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 410.000,00 3.951,00 3.951,00 410.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 410.000,00 3.951,00 - 406.049,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - - 3.951,00 3.951,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 180.000,00 15.000,00 15.000,00 180.000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180.000,00 15.000,00 15.000,00 180.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 15.000,00 15.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 180.000,00 15.000,00 - 165.000,00 

851   Ochrona zdrowia 8.660,00 3.400,00 3.400,00 8.660,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii 8.660,00 3.400,00 3.400,00 8.660,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 3.400,00 3.400,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 8.660,00 3.400,00 - 5.260,00 

852   Pomoc społeczna 6.691.016,91 40.000,00 163.064,00 6.814.080,91 

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

4.192.519,00 - 51.600,00 4.244.119,00 



  3110 Świadczenia społeczne 4.189.919,00 - 46.281,00 4.236.200,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 - 4.319,00 5.719,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.200,00 - 1.000,00 2.200,00 

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

736.600,00 - 98.610,00 835.210,00 

  3110 Świadczenia społeczne 736.600,00 - 98.610,00 835.210,00 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.522.506,91 10.000,00 - 1.512.506,91 

  3110 Świadczenia społeczne 1.522.506,91 10.000,00 - 1.512.506,91 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 20.000,00 - 1.000,00 21.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 - 1.000,00 21.000,00 

 85295  Pozostała działalność 219.391,00 30.000,00 11.854,00 201.245,00 

  3110 Świadczenia społeczne 217.623,00 29.100,00 11.800,00 200.323,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.768,00 900,00 54,00 922,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.440.400,00 10.000,00 10.000,00 1.440.400,00 

 90002  Gospodarka odpadami 1.440.400,00 10.000,00 10.000,00 1.440.400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 5.000,00 5.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.440.400,00 10.000,00 - 1.430.400,00 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii   

- - 5.000,00 5.000,00 

Ogółem 8.730.076,91 72.351,00 195.415,00 8.853.140,91 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 56/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 marca 2014 r. 

 
Zmiany w planie dochodów zleconych na 2014 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 4.453.391,00 30.000,00 53.454,00 4.476.845,00 

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

4.392.700,00 - 51.600,00 4.444.300,00 

  2010 

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

4.392.700,00 - 51.600,00 4.444.300,00 

 85295  Pozostała działalność 60.691,00 30.000,00 1.854,00 32.545,00 

  2010 

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

60.691,00 30.000,00 1.854,00 32.545,00 

Ogółem 4.453.391,00 30.000,00 53.454,00 4.476.845,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 56/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 marca 2014 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2014 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 4.253.210,00 30.000,00 53.454,00 4.276.664,00 

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

4.192.519,00 - 51.600,00 4.244.119,00 

  3110 Świadczenia społeczne 4.189.919,00 - 46.281,00 4.236.200,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 - 4.319,00 5.719,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.200,00 - 1.000,00 2.200,00 

 85295  Pozostała działalność 60.691,00 30.000,00 1.854,00 32.545,00 

  3110 Świadczenia społeczne 58.923,00 29.100,00 1.800,00 31.623,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.768,00 900,00 54,00 922,00 

Ogółem 4.253.210,00 30.000,00 53.454,00 4.276.664,00 



 
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 56/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 26 marca 2014 r. 

 
 

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

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 875.600,00 - 99.610,00 975.210,00 

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

646.600,00 - 98.610,00 745.210,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin) 

646.600,00 - 98.610,00 745.210,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 229.000,00 - 1.000,00 230.000,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin) 

229.000,00 - 1.000,00 230.000,00 

Ogółem 875.600,00 - 99.610,00 975.210,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 56/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 26 marca 2014 r. 

 
 

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

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 646.600,00 - 99.610,00 746.210,00 

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

646.600,00 - 98.610,00 745.210,00 

  3110 Świadczenia społeczne 646.600,00 - 98.610,00 745.210,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej - - 1.000,00 1.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 1.000,00 1.000,00 

Ogółem 646.600,00 - 99.610,00 746.210,00 

 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 56/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 marca 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. 

Dochody 

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 lutego 2014 r. zgodnie z pismem Nr 

WFB.I.3120.1.2014 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa. W związku  

z powyższym w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o kwotę 51.600,00 do 

wysokości 4.444.300,00. Po stronie wydatków zwiększono plany w § 3110 – Świadczenia 

społeczne o 46.281,00, tj. do kwoty 4.236.200,00, § 4210 – Zakup materiałów  

i wyposażenia o 4.319,00 (po zmianie 5.719,00) oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych 

o 1.000,00, tj. do kwoty 2.200,00. Ponadto w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy 

społecznej zwiększono plan o kwotę 1.000,00 do wysokości 230.000,00 natomiast po 

stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na 

kwotę 1.000,00.  

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 marca 2014 r. zgodnie z pismem Nr 

WFB.I.3120.3.9.2014 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 

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

w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 98.610,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa do kwoty 

745.210,00. Po stronie wydatków plan po wprowadzeniu powyższej zmiany wynosi 

835.210,00. 

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 4 marca 2014 r. zgodnie z pismem Nr 

WFB.I.3120.3.7.2014 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 



85295 – Pozostała działalność w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.854,00 z przeznaczeniem na realizację 

Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

Natomiast decyzją z dnia 25 marca 2014 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.11.2014 

zmniejszył plan dotacji o kwotę 30.000,00 w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe 

dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.  

Ponadto w planie wydatków dokonano zmiany w § 3110 – Świadczenia społeczne, który 

oprócz zmian od Wojewody, zwiększono o 10.000,00 (wkład miasta) z przeznaczeniem na 

prace społecznie-użyteczne. Po zmianie plan wydatków przedstawia się następująco: 

- § 3110 – Świadczenia społeczne - 200.323,00, 

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 922,00.  

Wydatki 

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

przeniesiono środki z § 4270 – Zakup usług remontowych (po zmianie 406.049,00) do  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 3.951,00. Zmiany dokonano w związku  

z koniecznością wykonania usługi transportowej polegającej na przewiezieniu szlaki  

w ilości 300 ton z „Nordzucker Polska” z przeznaczeniem na drogi gminne mieszczące się 

w granicach administracyjnych miasta Chełmży. 

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami kwotę 15.000,00 przeniesiono z § 4270 – Zakup usług remontowych 

(po zmianie 165.000,00 - ZGM) do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (UM), który po 

zmianie wynosi 15.000,00. Po zmianie plan przedstawia się następująco: 

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.076.300,00 

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

§ 4260    Zakup energii 173.800,00 

§ 4270    Zakup usług remontowych 165.000,00 

§ 4300    Zakup usług pozostałych   2.300.000,00 

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

300.000,00 

§ 4430    Różne opłaty i składki 9.000,00 

§ 4480    Podatek od nieruchomości   88.000,00 

§ 4610    Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  40.000,00 



6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 

wprowadzono plan w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 3.400,00 pozyskując 

środki z § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 5.260,00). Przeniesione środki 

przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla specjalisty w zakresie pomocy 

psychologicznej i socjoterapii.  

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 

Świadczenia społeczne pomniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 1.512.506,91. Środki z tego 

paragrafu przeznaczone zostały na zwiększenie planu w rozdziale 85295 – Pozostała 

działalność § 3110 – Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na „prace społecznie-

użyteczne”. 

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

Gospodarka odpadami zmniejszono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 10.000,00 

(po zmianie 1.430.400,00) przenosząc po 5.000,00 do § 4210 – Zakup materiałów  

i wyposażenia oraz do § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  

i opinii. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie oraz materiały biurowe 

przeznaczone do obsługi i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi a także na sfinansowanie opracowania dotyczącego corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 


