
ZARZĄDZENIE NR 108/FK/14 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 30 lipca 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 z 2014 r. poz. 379) 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, 

- zarządzeniem Nr 56/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 marca 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- uchwałą Nr XXXII/231/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 65/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 68/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 77/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2014 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 



- uchwałą Nr XXXIII/249/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 82/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 czerwca 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 84/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 91/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- uchwałą Nr XXXIV/252/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

 - zarządzeniem Nr 97/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 102/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lipca 2014 r. 

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

zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -      44.499.916,69 

 a) dochody bieżące pozostają w kwocie      -      41.927.189,67 

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -        2.572.727,02 

2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie    -      44.649.916,69 

 a) wydatki bieżące pozostają w kwocie -      40.886.220,54 

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -        3.763.696,15 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -        3.442.196,15               

3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie         -           150.000,00    

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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 108/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 lipca 2014 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

750   Administracja publiczna 113.314,00 7.500,00 7.500,00 113.314,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  113.314,00 7.500,00 7.500,00 113.314,00 

  4270 Zakup usług remontowych 96.314,00 - 7.500,00 103.814,00 

  4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej  

17.000,00 7.500,00 - 9.500,00 

801   Oświata i wychowanie 701.000,00 17.930,00 17.930,00 701.000,00 

 80101  Szkoły podstawowe 436.500,00 5.530,00 5.530,00 436.500,00 

  4260 Zakup energii 429.000,00 5.530,00 - 423.470,00 

  4430 Różne opłaty i składki 7.500,00 - 5.530,00 13.030,00 

 80104  Przedszkola 111.500,00 10.500,00 10.500,00 111.500,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 - 1.000,00 7.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 1.500,00 - 16.500,00 

  4260 Zakup energii 78.500,00 8.000,00 - 70.500,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 1.000,00 - 2.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 - 7.500,00 13.500,00 

  4430 Różne opłaty i składki - - 2.000,00 2.000,00 



 80110  Gimnazja 153.000,00 1.900,00 1.900,00 153.000,00 

  4260 Zakup energii 150.000,00 1.900,00 - 148.100,00 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 - 1.900,00 4.900,00 

852   Pomoc społeczna 4.169.017,00 558,96 558,96 4.169.017,00 

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

4.169.017,00 558,96 558,96 4.169.017,00 

  3110 Świadczenia społeczne 4.156.851,02 558,96 - 4.156.292,06 

  4580 Pozostałe odsetki 12.165,98 - 558,96 12.724,94 

Ogółem 4.983.331,00 25.988,96 25.988,96 4.983.331,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 108/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 lipca 2014 r. 
 

 
Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne 2014 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 4.169.017,00 558,96 558,96 4.169.017,00 

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

4.169.017,00 558,96 558,96 4.169.017,00 

  3110 Świadczenia społeczne 4.156.851,02 558,96 - 4.156.292,06 

  4580 Pozostałe odsetki 12.165,98 - 558,96 12.724,94 

Ogółem 4.169.017,00 558,96 558,96 4.169.017,00 

 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 108/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 lipca 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. 

Wydatki 

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast  

i miast na prawach powiatu) § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono plan  

o kwotę 7.500,00 (po zmianie 103.814,00) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń 

Urzędu Miasta. Środki pobrano z § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, który po 

zmianie wynosi 9.500,00. 

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

� 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie pomniejszono plan w § 4260 – Zakup energii  

o 5.530,00 (po zmianie 423.470,00) zwiększając plan w § 4430 – Różne opłaty i składki 

do kwoty 13.030,00 z przeznaczeniem na opłaty za polisę ubezpieczenia mienia. 

�  80104 – Przedszkola, gdzie pomniejszono § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

o 1.500,00 (po zmianie 16.500,00), § 4260 – Zakup energii o 8.000,00 (po zmianie 

70.500,00) oraz § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 1.000,00 (po zmianie 2.000,00)  

z przeznaczeniem na zwiększenia planu w: 

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 1.000,00, tj. do kwoty 7.000,00  

z przeznaczeniem na opłacenie komisji kwalifikacyjnej biorącej udział w awansie 

dwóch nauczycieli Przedszkola, 

-  § 4300 – Zakup usług pozostałych o 7.500,00, tj. do kwoty 13.500,00, które zostaną 

przeznaczone na opłacenie wywozu nieczystości i ścieków, 

- § 4430 – Różne opłaty i składki o 2.000,00 z przeznaczeniem na opłatę za polisy 

ubezpieczenia mienia, 

� 80110 – Gimnazja, gdzie przeniesiono kwotę 1.900,00 z § 4260 – Zakup energii (po 

zmianie 148.100,00) do § 4430 – Różne opłaty i składki przeznaczeniem na opłatę za 

polisy ubezpieczenia mienia. 



3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego pomniejszono plan z § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 

558,96 (po zmianie 4.156.292,06) i przeniesiono do § 4580 – Pozostałe odsetki, tj. do 

kwoty 12.724,94. Zmian dokonano z przeznaczeniem na odsetki od zaległych wypłat dla 

opiekunów. 

 


