
ZARZĄDZENIE NR 122/FK/10 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 15 września 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 i Nr 106,  

poz. 675) 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, 

- zarządzeniem Nr 95/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 16 czerwca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- uchwałą Nr XL/281/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2010 r.  

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 106/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 czerwca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 113/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 15 lipca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 115/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 lipca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- uchwałą Nr XLI/294/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 sierpnia 2010 r.  

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 120/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 6 września 2010 r.  

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

zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -   40.076.764,00 

    w tym:    

a) dochody bieŜące pozostają w kwocie      -     32.870.532,22 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -       7.206.231,78 

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie   -      49.480.368,00 

    w tym: 

    a) wydatki bieŜące pozostają w kwocie -      36.713.095,00 

    b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -      12.767.273,00  

        w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -      12.727.273,00  

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 3 do niniejszego  

zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 



 

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

wydania. 

 

Burmistrza Miasta ChełmŜy 

(-) mgr Jerzy Czerwiński 



 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 122/FK/10 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 15 września 2010 r.                                                                                                                                                                                                          

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2010 rok.  

                                                                                                                                                                                                                   

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

 zmianach 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.261.269 101.000 101.000 1.261.269 

 90002  Gospodarka odpadami 33.000 - 25.000 58.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 33.000 - 25.000 58.000 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi  850.000  20.000 870.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  850.000 - 20.000 870.000 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  268.269 - 56.000 324.269 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  32.769 - 11.250 44.019 

  4300 Zakup usług pozostałych 235.500 - 44.750 280.250 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

110.000 101.000 - 9.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  17.250 11.250 - 6.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 92.750 89.750 - 3.000 

Ogółem 1.261.269 101.000 101.000 1.261.269 

 



 
UZASADNIENIE 

 
do zarządzenia Nr 122/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 15 września 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 

rady 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 

samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

Burmistrz Miasta ChełmŜy zmienia budŜet miasta ChełmŜy na 2010 rok w dziale 900 – Go-

spodarka komunalna i ochrona środowiska przenosząc plan w kwocie 101.000,00 z rozdziału 90019 

– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia (po zmianie 6.000,00) oraz § 4300 – Zakup usług pozo-

stałych (po zmianie 3.000,00) do następujących rozdziałów: 

a) 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 

25.000,00 tj. do wysokości 58.000,00; 

b) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 

20.000,00 tj. do wysokości 870.000,00; 

c) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono następujące paragrafy: 

- 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększono o kwotę 11.250,00 tj. do wysokości 

44.019,00, 

- 4300 – Zakup usług pozostałych o 44.750,00 tj. do wysokości 280.250,00. 


