
ZARZĄDZENIE NR 77/FK/05 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 29 lipca 2005r. 

  

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu bud żetu na 2006 rok. 

 

Na podstawie §43 pkt 1 i 5 Statutu Miasta Chełmży (Dz. Urz. woj. kujawsko - 

pomorskiego z 2003r. Nr 52 poz.891) oraz uchwały Nr XXIII/187/2000 Rady Miejskiej 

Chełmży z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu 

Miasta Chełmża oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu, zarządza się, co następuje: 

 

 

§1. Do przedłożenia projektu budżetu miasta na 2006 rok zobowiązane są: 

1) jednostki organizacyjne gminy: 

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

- Ośrodek Sportu i Turystyki 

- Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Oświaty  

2) Straż Miejska 

3) wydziały Urzędu Miasta Chełmży 

 

§2. W zakresie opracowania projektu budżetu na 2006 rok obowiązują zasady i materiały 

planistyczne zgodnie z uchwałą Nr XXIII/187/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 

24 sierpnia 2000 roku, tj. zestawienie winno zawierać: 

1) nazwę tytułu dochodowego czy wydatkowego wraz z §, wykonanie roku poprzedniego, 

wykonanie na 30.06 roku bieżącego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt 

planu opracowywanego budżetu, dynamikę wzrostu / spadku, % struktury, 

2) wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem m.in.: 

- nazwa i lokalizacja inwestycji, 

- termin realizacji, 

- wykonanie do końca bieżącego roku, 

- całkowita wartość kosztorysowa, w tym wartość robót budowlanych i zakupów,  

- dotychczas poniesione nakłady, 



- nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania, 

- środki potrzebne do zakończenia inwestycji, 

- zwięzły opis stanu zaawansowania prac, 

3) informację o stanie mienia komunalnego przedstawioną zgodnie z załącznikiem 

do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem m.in.: 

- wyszczególnienie składników mienia komunalnego, 

- wartość początkowa na dzień 30.09.2004 roku wraz z ilością i wartością,  

- wartość na dzień 30.09.2005 roku wraz z ilością i wartością,  

- przychody i rozchody, 

- dane dotyczące rodzaju praw majątkowych, 

- planowane dochody do uzyskania w bieżącym roku, 

- plan dochodów na 2006 rok, 

- opis dokonanych zmian w mieniu komunalnym zaistniałych w ciągu roku 

(30.09.2004r. - 30.09.2005r.) i opis nieruchomości nieskomunalizowanych.  

 

§3. Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów w nieprzekraczalnym 

terminie do 10 września 2005 roku. 

 

§4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 77/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lipca 2005 roku 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu bud żetu na 2006 rok. 

 

Zgodnie z §2 uchwały Nr XXIII/187/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 sierpnia 

2000 roku Burmistrz Miasta wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje 

kultury.  

Obowiązujące zasady i materiały planistyczne na 2006 rok, są zgodne z wyżej cytowaną 

uchwałą Rady Miejskiej Chełmży.    

Ostateczny termin składania materiałów upływa 10 września 2005 roku. 

 


