
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 110A/FK/15 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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 i 1072) oraz § 11 pkt 2 i 3 

uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu 

miasta na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 14) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 

budżetu miasta na 2015 rok zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

 - uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 



 

 

- uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

 - zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 97/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 108/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie - 43.203.656,14 

 zastępuje się kwotą -        43.549.930,14 

 a) dochody bieżące w kwocie      -        41.644.319,14 

     zastępuje się kwotą -        41.990.593,14 

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -          1.559.337,00 

2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie    -     42.038.775,14 

 zastępuje się kwotą -    42.385.049,14 

 a) wydatki bieżące w kwocie -        39.580.605,14 

     zastępuje się kwotą   -        39.926.879,14 

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -          2.458.170,00 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -          2.458.170,00 

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie        -   1.164.881,00   

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 110A/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 114.505,00 - 307.116,00 421.621,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

19.105,00 - 2.516,00 21.621,00 

  2010 

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

19.105,00 - 2.516,00 21.621,00 

 85295  Pozostała działalność 95.400,00 - 304.600,00 400.000,00 

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

95.400,00 - 304.600,00 400.000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza - - 39.158,00 39.158,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów - - 39.158,00 39.158,00 

  2040 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w 
całości przez budżet państwa w ramach programów 
rządowych 

- - 39.158,00 39.158,00 

Ogółem 114.505,00 - 346.274,00 460.779,00 

 
 

 



 

 

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 110A/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia  2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

10.084,00 896,03 896,03 10.084,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 10.084,00 896,03 896,03 10.084,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 - 896,03 2.896,03 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 269,42 - 3.730,58 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.084,00 626,61 - 3.457,39 

801   Oświata i wychowanie 447.837,00 16.000,00 16.000,00 447.837,00 

 80101  Szkoły podstawowe 3.000,00 - 1.000,00 4.000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 - 1.000,00 4.000,00 

 80104  Przedszkola 56.000,00 - 12.000,00 68.000,00 

  2900 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie zadań 
bieżących  

56.000,00 - 12.000,00 68.000,00 

 80110  Gimnazja 379.177,00 16.000,00 - 363.177,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335.396,00 15.000,00 - 320.396,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 43.781,00 1.000,00 - 42.781,00 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  9.660,00 - 3.000,00 12.660,00 



 

 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.660,00 - 3.000,00 12.660,00 

852   Pomoc społeczna 2.127.353,00 23.300,00 330.416,00 2.434.469,00 

 85204  Rodziny zastępcze 25.000,00 - 5.000,00 30.000,00 

  2900 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie zadań 
bieżących  

25.000,00 - 5.000,00 30.000,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

54.205,00 - 2.516,00 56.721,00 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 54.205,00 - 2.516,00 56.721,00 

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

1.843.708,00 23.000,00 - 1.820.708,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1.843.708,00 23.000,00 - 1.820.708,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 33.840,00 300,00 300,00 33.840,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  7.100,00 - 300,00 7.400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.740,00 300,00 - 26.440,00 

 85295  Pozostała działalność  170.600,00 - 322.600,00 493.200,00 

  3110 Świadczenia społeczne 170.600,00 - 322.600,00 493.200,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 720.000,00 - 39.158,00 759.158,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 720.000,00 - 39.158,00 759.158,00 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 720.000,00 - 39.158,00 759.158,00 

Ogółem 3.305.274,00 40.196,03 386.470,03 3.651.548,00 

 
 
 



 

 

 
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 110A/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 
Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 19.105,00 - 2.516,00 21.621,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

19.105,00 - 2.516,00 21.621,00 

  2010 

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

19.105,00 - 2.516,00 21.621,00 

Ogółem 19.105,00 - 2.516,00 21.621,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 110A/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

10.084,00 896,03 896,03 10.084,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 10.084,00 896,03 896,03 10.084,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 - 896,03 2.896,03 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 269,42 - 3.730,58 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.084,00 626,61 - 3.457,39 

852   Pomoc społeczna 19.105,00 - 2.516,00 21.621,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

19.105,00 - 2.516,00 21.621,00 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.105,00 - 2.516,00 21.621,00 

Ogółem 29.189,00 896,03 3.412,03 31.705,00 

 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 110A/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2015 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 95.400,00 - 304.600,00 400.000,00 

 85295  Pozostała działalność 95.400,00 - 304.600,00 400.000,00 

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

95.400,00 - 304.600,00 400.000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza - - 39.158,00 39.158,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów - - 39.158,00 39.158,00 

  2040 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w 
całości przez budżet państwa w ramach programów 
rządowych 

- - 39.158,00 39.158,00 

Ogółem 95.400,00 - 343.758,00 439.158,00 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 110A/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 95.400,00 - 304.600,00 400.000,00 

 85295  Pozostała działalność 95.400,00 - 304.600,00 400.000,00 

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

95.400,00 - 304.600,00 400.000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 576.000,00 - 39.158,00 615.158,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 576.000,00 - 39.158,00 615.158,00 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 576.000,00 - 39.158,00 615.158,00 

Ogółem 671.400,00 - 343.758,00 1.015.158,00 

 
 
 
 
  

 



 

 

UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 110A/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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 28 sierpnia 2015 r. zgodnie z pismem  

Nr WFB.I.3120.3.48.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok  

w dziale 852 – Pomoc społeczna w następujących rozdziałach: 

a) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 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 2.516,00, tj. do 

kwoty 21.621,00. Po stronie wydatków zwiększono § 4130 – Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne do kwoty 56.721,00. W oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I za okres 

styczeń – sierpień 2015 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz 

specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

b) 85295 – Pozostała działalność § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o 304.600,00, tj. do kwoty 

400.000,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. Strona wydatków, tj. § 3110 – Świadczenia społeczne 

oprócz powyższej kwoty zwiększona została o 18.000,00 z przeznaczeniem na 

wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne. Po zmianie plan w przedmiotowym § wynosi 

493.200,00. 

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 sierpnia 2015 r. zgodnie z pismem  

Nr WFB.I.3120.3.46.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w dziale 



 

 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla 

uczniów § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez 

budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 39.158,00, a po stronie wydatków 

zwiększono § 3260 – Inne formy pomocy społecznej, który po zmianie wynosi 759.158,00. 

Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu podręczników  

i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – 

„Wyprawka szkolna”. 

Wydatki  

3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony 

prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 

dokonano przeniesień w planie następujących paragrafów: 

- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 896,03, tj. do kwoty 2.896,03, 

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 269,42, tj. do kwoty 3.730,58, 

- 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 626,61, tj. do kwoty 3.457,39. 

   Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

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

a) 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie zwiększono plan w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych  

o 1.000,00, tj. do kwoty 4.000,00 (SP–3 do kwoty 2.000,00) z powodu zwiększonej liczby 

badań okresowych nauczycieli; 

b) 80104 – Przedszkola zwiększono plan w § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 

dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 12.000,00, tj. do kwoty 68.000,00. Zwiększenie 

jest konieczne z powodu wzrostu ilości uczniów z terenu Miasta Chełmża przebywających w 

Niepublicznych Przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

wzrostu kosztów utrzymania w 2015 r. Ponadto w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono dotację dla Tęczowej Krainy Zabaw 

o 6.000,00 (po zmianie 36.000,00) zmniejszając do 0,00 dotację dla Niepublicznego 

Przedszkola „Promyczek” o 3.000,00 oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 

„Promyczek” o 3.000,00; 

c) 80110 – Gimnazja § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 15.000,00, tj. 

do kwoty 320.396,00 natomiast § 4120 – Składki na Fundusz Pracy pomniejszono o 1.000,00 



 

 

i po zmianie wynosi 42.781,00. Zmniejszenia są możliwe z powodu zasiłków chorobowych 

pracowników od których nie jest naliczana składka na rzecz ZUS; 

d)  80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększono plan w § 4210 – 

Zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 (po zmianie 12.660,00) z przeznaczeniem na 

zakup komputera do księgowości. 

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmiany wprowadzono w następujących rozdziałach: 

a) 85204 – Rodziny zastępcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 

zadań bieżących zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 30.000,00 z przeznaczeniem na pobyt 

dzieci w rodzinach zastępczych; 

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

3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono do kwoty 1.820.708,00, tj. o 23.000,00, a udział 

własny miasta zmniejszono do kwoty 144.500,00; 

c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono  

o kwotę 300,00 (po zmianie 26.440,00) natomiast § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń zwiększono do kwoty 7.400,00, z przeznaczeniem na zakup wody oraz 

ekwiwalent za odzież ochronną. 

  


