
ZARZĄDZENIE NR 86/FK/08 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY 

z dnia 9 czerwca 2008 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok. 
 
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,                 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381  
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, 
poz. 984), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2008 rok zmienionej: 
- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 21 lutego 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 3 marca 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 3 kwietnia 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 15 kwietnia 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 25 kwietnia 2008 roku               

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 28 kwietnia 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 14 maja 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- uchwałą Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 maja 2008 roku               

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
- zarządzeniem Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 maja 2008 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 dochody pozostają w kwocie            -   31.927.603,00 

w tym:           
a) dochody bieŜące pozostają w kwocie           -   30.751.603,00 

w tym: 
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie          -     5.355.820,00 
- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie          -     1.425.475,00 
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. 
   pozostają w kwocie              -          49.380,00  
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  



   z organami administracji rządowej pozostają w kwocie         -            1.000,00 
- subwencje pozostają w kwocie             -   10.144.628,00 

 - dochody własne pozostają w kwocie                    -   13.775.300,00 
b)  dochody majątkowe pozostają w kwocie           -     1.176.000,00  

2)  w § 2 wydatki pozostają w kwocie   -   38.150.534,00 
     w tym: 
    a)  wydatki bieŜące pozostają w kwocie             -   30.880.134,00 

   w tym: 
- wynagrodzenia pozostają w kwocie           -     9.202.347,00 
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie          -     1.864.508,00 
- dotacje z budŜetu w kwocie             -     2.537.730,00 
   zastępuje się kwotą              -     2.545.730,00 
- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        300.000,00 
- pozostałe w kwocie               -   16.975.549,00 
  zastępuje się kwotą              -   16.967.549,00 

     b)  wydatki majątkowe pozostają w kwocie           -     7.270.400,00 
w tym:    
- inwestycyjne pozostają w kwocie            -   7.145.400,00 

      
3) w § 3 deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie               -     6.222.931,00 

 
§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w Ŝycie z dniem 

ogłoszenia. 
 

 
 
 
 





Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 86/FK/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 9 czerwca 2008 r. 

 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2008 rok.          
                                                                                                                                                                                                  

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

750   Administracja publiczna 185.000 23.940 23.940 185.000 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  185.000 23.940 23.940 185.000 

  4270 Zakup usług remontowych  70.000 - 23.940 93.940 

  4300 Zakup usług pozostałych 115.000 23.940 - 91.060 

758   RóŜne rozliczenia 208.000 8.000 - 200.000 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 208.000 8.000 - 200.000 

  4810 Rezerwy 208.000 8.000 - 200.000 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.000 - 8.000 21.000 

 85395  Pozostała działalność 13.000 - 8.000 21.000 

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

13.000 - 8.000 21.000 

Ogółem 406.000 31.940 31.940 406.000 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 86/FK/08 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 9 czerwca 2008 roku            
zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok. 
 
 
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy naleŜy między innymi uchwalanie budŜetu gminy oraz zgodnie z art.165 ust.3 

ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

W przedstawionym zarządzeniu dokonano następujących zmian w planie wydatków 

budŜetowych na 2008 rok: 

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

i miast na prawach powiatu) dokonano przesunięć pomiędzy §4270 – Zakup usług               

remontowych, który zwiększono o 23.940,00 tj. do kwoty 93.940,00 natomiast §4300 – Zakup 

usług pozostałych zmniejszono o w/w kwotę tj. do 91.060,00. Przedstawione zmiany            

spowodowane są planowanym remontem Sali Mieszczańskiej. 

2. W dziale 758 – RóŜne rozliczenia zmniejszono środki w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe w §4810 – Rezerwy (celowa), o kwotę 8.000,00 (tj. do 200.000,00)                        

do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała 

działalność, §2820 - Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań          

zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Pomocna Dłoń). Dotacja została przyznana zgodnie 

ze złoŜoną ofertą na realizację zadania publicznego „Radość niepełnosprawnych naszą            

radością”  przez  Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w kwocie 8.000,00. 

 

       

 

 

 

 

 

 


