
ZARZĄDZENIE NR 172/FK/09 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 31 grudnia 2009 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr XXV/149/08 Rady  
Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok (Dz. Urz. 
Woj. Kuj – Pom z 2009 r. Nr 17, poz. 351) zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 19 stycznia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 11 marca 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 27 marca 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 8 kwietnia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 14 kwietnia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 kwietnia 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 12 maja 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 maja 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 4 czerwca 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  



- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 8 lipca 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 105/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 6 sierpnia 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 111/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 17 sierpnia 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 23 września 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 126/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 24 września 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 128/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 września 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 139/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 października 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXXII/204/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 listopada 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 146/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 24 listopada 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXXIII/216/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 listopada 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 149/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 listopada 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXXIV/220/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 11 grudnia 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 152/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 11 grudnia 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 170/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 grudnia 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące 

zmiany:  



1) w § 1 dochody w pozostają kwocie  -   35.656.373,39 

    w tym:     

a) dochody bieŜące pozostają w kwocie      -   33.406.461,19 

         w tym: 

         - dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie   - 5.264.371,00 

- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie           -   1.463.933,00 

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. 

pozostają w kwocie -          55.850,00 

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

z organami administracji rządowej pozostają w kwocie - 1.000,00 

- subwencje pozostają w kwocie -   11.002.420,00 

- dochody własne pozostają w kwocie -   15.618.887,19 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -     2.249.912,20 

2)  w § 2 wydatki pozostają w kwocie    -  41.716.728,49 

     w tym: 

     a) wydatki bieŜące pozostają w kwocie  -   33.796.164,95 

   w tym: 

- wynagrodzenia w pozostają kwocie  -   10.707.064,76 

- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie -     1.890.936,00 

- dotacje z budŜetu pozostają w kwocie -     2.943.302,19 

- obsługa długu pozostaje w kwocie -        253.500,00 

- pozostałe pozostają w kwocie   -   18.001.362,00 

     b)  wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -     7.920.563,54  

          w tym: 

- inwestycyjne pozostają w kwocie -     7.722.640,54 

3) w § 3 deficyt budŜetowy pozostają w kwocie - 6.233.539,10 

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

 

 

Burmistrza Miasta ChełmŜy 

(-) mgr Jerzy Czerwiński 



 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 172/FK/09 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 31 grudnia 2009 r.                                                                                                                  

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2009 rok.       
                                                                                                                                                                                                                                 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 823.848,75 160.200,53 160.200,53 823.848,75 

 90095  Pozostała działalność 823.848,75 160.200,53 160.200,53 823.848,75 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 625.817,77 160.200,53 - 465.617,24 

  - Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej miasta ChełmŜy 

625.8177,77 160.200,53 - 465.617,24 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 198.030,98 - 160.200,53 358.213,51 

  - Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej miasta ChełmŜy 

198.030,98 - 160.200,53 358.231,51 

Ogółem 823.848,75 160.200,53 160.200,53 823.848,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


