
ZARZĄDZENIE NR 95/FK/10 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 16 czerwca 2010 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok. 
 
     Na podstawie art. 30 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 

2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz § 12 pkt 2 

uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie  

budŜetu miasta na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2010 r. Nr 24, poz. 291) zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok zmienioną: 

-  uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 1 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

-  uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok,  

- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok,  

- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok,  

- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 kwietnia 2010 r.  

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

 - zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 5 maja 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok,  



- uchwałą Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 maja 2010 r.  

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 85/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 maja 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie -   39.912.366,00 

    zastępuje się kwotą -   39.921.186,00 

    w tym:    

a) dochody bieŜące w kwocie      -   32.496.134,22 

    zastępuje się kwotą -   32.504.954,22 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -     7.416.231,78 

2) w § 2 wydatki w kwocie   -   49.315.970,00 

    zastępuje się kwotą   -   49.324.790,00 

    w tym: 

    a) wydatki bieŜące w kwocie -   36.256.697,00 

        zastępuje się kwotą -   36.265.517,00 

    b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -   13.059.273,00 

        w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -   13.037.273,00 

3) w § 3 deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie - 9.403.604,00 

 

      § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszego  

zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

wydania. 

 

 

 



 
               Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 95/FK/10 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 16 czerwca 2010 r.                                                                                                                                                                                                          

 
Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2010 rok.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

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

12.791 - 8.820 21.611 

 75107  Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 12.791 - 8.820 21.611 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na re-
alizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

12.791 - 8.820 21.611 

Ogółem 12.791 - 8.820 21.611 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



               Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 95/FK/10 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 16 czerwca 2010 r.                                                                                                                                                                                                          

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2010 rok.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

700   Gospodarka mieszkaniowa 180.000 20.000 20.000 180.000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  180.000 20.000 20.000 180.000 

  4260 Zakup energii 170.000 20.000 - 150.000 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000 - 20.000 30.000 

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

12.791 4.287,02 13.107,02 21.611 

 75107  Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 12.791 4.287,02 13.107,02 21.611 

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  - - 8.820 8.820 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  - - 3.400 3.400 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5.000 1.400 - 3.600 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.000 1.100 - 3.900 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar-
skiego i urządzeń kserograficznych  

2.791 1.787,02 - 1.003,98 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
programów i licencji  

- - 887,02 887,02 

Ogółem 192.791 24.287,02 33.107,02 201.611 

 
 



 
 
 
               Załącznik Nr 3 

do zarządzenia Nr 95/FK/10 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 16 czerwca 2010 r.                                     

 
Zmiany w planie dochodów zleconych na 2010 rok.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

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

12.791 - 8.820 21.611 

 75107  Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 12.791 - 8.820 21.611 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na re-
alizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

12.791 - 8.820 21.611 

Ogółem 12.791 - 8.820 21.611 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
               Załącznik Nr 4 

do zarządzenia Nr 95/FK/10 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 16 czerwca 2010 r.                                                                                          

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

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

12.791 4.287,02 13.107,02 21.611 

 75107  Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 12.791 4.287,02 13.107,02 21.611 

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  - - 8.820 8.820 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  - - 3.400 3.400 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5.000 1.400 - 3.600 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.000 1.100 - 3.900 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar-
skiego i urządzeń kserograficznych  

2.791 1.787,02 - 1.003,98 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
programów i licencji  

- - 887,02 887,02 

Ogółem 12.791 4.287,02 13.107,02 21.611 

 
 
 
 

 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 

do zarządzenia Nr 95/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 16 czerwca 2010 r.  

zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok. 

 
 Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości ra-

dy gminy naleŜy między innymi uchwalanie budŜetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o 

finansach publicznych uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki sa-

morządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

Przedstawione w zarządzeniu zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: 

1. Decyzji nr 4/10 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 17 czerwca 

2010 r., który przyznał dotację na 2010 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem 

na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wybor-

czych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 

czerwca 2010 r. (pierwsze głosowanie) według następującej klasyfikacji: dział 751 - Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, roz-

dział 75107 - Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej § 2010 - Dotacje celowe 

otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządo-

wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan zwiększono o 

kwotę 8.820,00 tj. do 21.611,00. Po stronie wydatków plan przedstawia się następująco: 

- § 3030 – RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych wprowadzono plan na kwotę 8.820,00, 

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

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zmniejszono plan o kwotę 1.400,00 tj. do 3.600,00, 

- § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 1.100,00 tj. do 3.900,00, 

- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

zmniejszono plan o kwotę 1.787,02 tj. do 1.003,98, 

- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wprowadzono plan na 

kwotę 887,02. 

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieru-

chomościami przeniesiono plan z § 4260 – Zakup energii w kwocie 20.000,00 (po zmianie 

150.000,00) do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, gdzie plan po 

zmianie wynosi 30.000,00. Plan ZGM Sp. z o.o. po zmianie przedstawia się następująco: 

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.908.000,00 

§ 4210    Zakup materiałów i wyposaŜenia 500,00 

§ 4260    Zakup energii 150.000,00 



§ 4270    Zakup usług remontowych 279.500,00 

§ 4300    Zakup usług pozostałych   2.050.000,00 

§ 4430    RóŜne opłaty i składki 10.000,00 

§ 4400    Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcze-
nia garaŜowe  

320.000,00 

§ 4480    Podatek od nieruchomości   68.000,00 

§ 4610    Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  30.000,00 

 


