ZARZĄDZENIE NR 92/FK/12
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 lipca 2012 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XII/84/11 Rady Miejskiej
Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
budżetu miasta na 2012 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XIII/90/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2012 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2012 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 19/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lutego 2012 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- uchwałą Nr XV/107/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2012 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2012 r. zmieniającym
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,

- uchwałą Nr XVI/116/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2012 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2012 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVII/124/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 80/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniającym
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dochody w kwocie
zastępuje się kwotą

- 41.845.555,81
- 41.886.081,81

w tym:
a) dochody bieżące w kwocie
zastępuje się kwotą
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie
2) w § 2 wydatki w kwocie
zastępuje się kwotą

- 36.789.439,86
- 36.829.965,86
-

5.056.115,95

- 41.237.453,17
- 41.277.979,17

w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie
zastępuje się kwotą
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie

- 36.170.443,50
- 36.210.969,50
-

5.067.009,67

- inwestycyjne pozostają w kwocie

-

5.067.009,67

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie

-

608.102,64

w tym:

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem
wydania.

Burmistrza Miasta Chełmży
(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 92/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 lipca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok.
Rozdział
852

85213

85295

854
85415

§

Nazwa

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Ogółem

Plan po

Plan

Zmniejszenie

Zwiększenie

37.700,00

-

20.926,00

zmianach
58.626,00

12.400,00

-

426,00

12.826,00

12.400,00

-

426,00

12.826,00

25.300,00

-

20.500,00

45.800,00

25.300,00

-

20.500,00

45.800,00

269.438,00

-

19.600,00

289.038,00

269.438,00

-

19.600,00

289.038,00

269.438,00

-

19.600,00

289.038,00

307.138,00

-

40.526,00

347.664,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 92/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.
Rozdział
750
75095

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Administracja publiczna

217.200,00

7.510,00

7.510,00

zmianach
217.200,00

Pozostała działalność

217.200,00

7.510,00

7.510,00

217.200,00

160.500,00

7.510,00

-

152.990,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3.000,00

-

1.500,00

4.500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

20.000,00

-

4.000,00

24.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

33.500,00

-

2.000,00

35.500,00

200,00

-

10,00

210,00

Oświata i wychowanie

206.520,00

11.800,00

11.800,00

206.520,00

Przedszkola

206.520,00

11.800,00

11.800,00

206.520,00

101.000,00

9.800,00

-

91.200,00

4260 Zakup energii

-

-

6.000,00

6.000,00

4270 Zakup usług remontowych

-

-

2.500,00

2.500,00

800,00

-

3.300,00

4.100,00

104.720,00

2.000,00

-

102.720,00

Ochrona zdrowia

65.389,00

600,00

600,00

65.389,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65.389,00

600,00

600,00

65.389,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1.400,00

-

600,00

2.000,00

4300 Zakup materiałów i wyposażenia

63.989,00

600,00

-

63.389,00

928.583,22

150,00

21.076,00

949.509,22

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4430 Różne opłaty i składki
801
80104

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4300 Zakup usług pozostałych
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851
85154

852

Plan po

Plan

Pomoc społeczna

85213

85219

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

49.346,22

-

426,00

49.772,22

49.346,22

-

426,00

49.772,22

653.860,00

150,00

150,00

653.860,00

653.860,00

150,00

-

653.710,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

-

-

150,00

150,00

Pozostała działalność

225.377,00

-

20.500,00

245.877,00

225.377,00

-

20.500,00

245.877,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

336.797,50

-

19.600,00

356.397,50

Pomoc materialna dla uczniów

336.797,50

-

19.600,00

356.397,50

3260 Inne formy pomocy dla uczniów

336.797,50

-

19.600,00

356.397,50

Kultura fizyczna i sport

25.300,00

2.200,00

2.200,00

25.300,00

Pozostała działalność

25.300,00

2.200,00

2.200,00

25.300,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

12.000,00

-

1.200,00

13.200,00

4410 Podróże służbowe krajowe

5.600,00

-

1.000,00

6.600,00

4430 Różne opłaty i składki

4.000,00

700,00

-

3.300,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
4700
korpusu służby cywilnej
Ogółem

1.700,00

1.000,00

-

700,00

2.000,00

500,00

-

1.500,00

1.779.789,72

22.260,00

62.786,00

1.820.315,72

Ośrodki pomocy społecznej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

85295

3110 Świadczenia społeczne
854
85415
926
92695

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 92/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 lipca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2012 rok.
Rozdział
852

85213

85295

§

Nazwa

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Ogółem

Plan po

Plan

Zmniejszenie

Zwiększenie

37.700,00

-

20.926,00

zmianach
58.626,00

12.400,00

-

426,00

12.826,00

12.400,00

-

426,00

12.826,00

25.300,00

-

20.500,00

45.800,00

25.300,00

-

20.500,00

45.800,00

37.700,00

-

20.926,00

58.626,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 92/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2012 rok.
Rozdział
852

85213

85295

§

Nazwa

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Pozostała działalność
3110 Świadczenia społeczne
Ogółem

Plan po

Plan

Zmniejszenie

Zwiększenie

37.700,00

-

20.926,00

zmianach
58.626,00

12.400,00

-

426,00

12.826,00

12.400,00

-

426,00

12.826,00

25.300,00

-

20.500,00

45.800,00

25.300,00
37.700,00

-

20.500,00
20.926,00

45.800,00
58.626,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 92/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 lipca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2012 rok.
Rozdział
854

§

Nazwa
Edukacyjna opieka wychowawcza

85415

Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Ogółem

Plan po

Plan

Zmniejszenie

Zwiększenie

269.438,00

-

19.600,00

zmianach
289.038,00

269.438,00

-

19.600,00

289.038,00

269.438,00

-

19.600,00

289.038,00

268.438,00

-

19.600,00

289.038,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 92/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2012 rok.
Rozdział
854
85415

§

Nazwa

Plan po

Plan

Zmniejszenie

Zwiększenie

Edukacyjna opieka wychowawcza

269.438,00

-

19.600,00

zmianach
289.038,00

Pomoc materialna dla uczniów

269.438,00

-

19.600,00

289.038,00

269.438,00
269.438,00

-

19.600,00
19.600,00

289.038,00
289.038,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów
Ogółem

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 92/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 lipca 2012 r.
zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art.
211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki
finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.
Zarządzenie zmienia budżet miasta Chełmży na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków
w następujących działach:
Dochody
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 4 lipca 2012 r. Nr WFB.I.3120.39.2012
zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 426,00 (po zmianie
12.826,00) z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne. Po stronie wydatków o tą samą kwotę zwiększono plan w § 4130 –
Składki na ubezpieczenia zdrowotne do wysokości 49.772,22.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 23 lipca 2012 r. Nr WFB.I.3120.46.2012
zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale
85295 – Pozostała działalność w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 20.500,00, tj. do kwoty 45.800,00. Zwiększone
środki przeznacza się na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego Programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego
uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Po stronie wydatków o
powyższą kwotę zwiększono § 3110 – Świadczenia społeczne, który po zmianie wynosi
245.877,00.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia
10 lipca 2012 r. Nr WFB.I.3120.42.2012 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 –
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów §
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 19.600,00 do wysokości 289.378,00 z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Po zwiększeniu
planu po stronie wydatków o kwotę dotacji plan wynosi 356.397,50. Podział na
poszczególne szkoły przedstawia się następująco:
• Gimnazjum Nr 1 – 3.400,00,
• SP Nr 2 – 5.500,00,
• SP Nr 3 – 6.200,00,
• SP Nr 5 – 4.500,00.
Wydatki
1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność
zwiększono plany w §§: 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 1.500,00 do kwoty 4.500,00,
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00 (po zmianie 24.000,00), § 4300 –
Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 35.500,00 oraz 4430 – Różne opłaty i
składki o 10,00 do kwoty 210,00. Środki pozyskano z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników, który pomniejszono o 7.510,00, tj. do kwoty 152.900,00. Zmiany w
omawianym rozdziale związane są z organizacją XXXII Dni Chełmży, m.in. koncertów i
zawodów sportowych.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola dokonano zmian w
następujących paragrafach:
•

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, który pomniejszono o 9.800,00 do kwoty
91.200,00 (Przedszkole Nr 1 zmniejszenie o 8.800,00 do 62.200,00 i Przedszkole Nr 2
zmniejszenie o 1.000,00 do 29.000,00),

•

4260 – Zakup energii wprowadzenie planu na kwotę 6.000,00 (Przedszkole Nr 1
4.000,00 i Przedszkole Nr 2 na 2.000,00),

•

4270 – Zakup usług remontowych wprowadzenie planu na kwotę 2.500,00 do
Przedszkola Nr 1,

•

4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 3.300,00 do kwoty 4.100,00
(Przedszkole Nr 1 zwiększenie o 2.300,00 do 2.700,00 i Przedszkole Nr 2 zwiększenie
o 1.000,00 do kwoty 1.400,00),

•

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie o 2.000,00 do
kwoty 102.720,00 (Przedszkole Nr 1 o 2.000,00 do wysokości 73.960,00).

Zmiany w powyższym dziale spowodowane są m.in. oszczędnościami spowodowanymi
obniżeniem naliczeń tytułem absencji chorobowej pracowników, korekty etatyzacji,

opłaceniem rachunku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. za remont przyłącza
kanalizacji w Przedszkolu Nr1 oraz opłatami za ścieki i wywóz nieczystości.
3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
przeniesiono kwotę 600,00 z § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 63.389,00) do
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, tj. do kwoty 2.000,00 zgodnie
z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę
150,00 przeniesiono z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie
653.710,00) do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe do powyżej kwoty. Zmiany dokonano
na konieczność zawarcia umowy zlecenia z radcą prawnym za udzielenie porad prawnych.
5. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność zmian dokonano
w następujących paragrafach:
• 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększenie o 1.200,00 do
kwoty 13.200,00,
• 4410 – podróż służbowe krajowe zwiększenie o 1.000,00 do kwoty 6.600,00,
• 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszenie o 700,00 do kwoty 3.300,00,
• 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszenie o 1.000,00 do
kwoty 700,00,
• 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
zmniejszenie o 500,00 do kwoty 1.500,00.
Zwiększenia planu wydatków w powyższym dziale wynikają z konieczności zakupu dla
pracowników OSiT (konserwatorów i ratowników) odzieży roboczej zgodnie z przepisami
BHP – zakup raz na 3 lata – oraz wypłaty ekwiwalentów za odzież pracownikom
przebywającym na stażu.
6. Oprócz tego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4270 – Zakup usług remontowych dokonano następujących zmian:
§

Nazwa

4270 Zakup usług remontowych
Remonty nawierzchni
1)
bitumicznych
2) Utrzymanie dróg gminnych
3) Równanie dróg gminnych
Utwardzanie dróg gminnych
4)
gruntowych

223.155,00

21.845,00

21.845,00

Plan po
zmianach
223.155,00

100.000,00

21.845,00

-

78.155,00

78.155,00
10.000,00

-

21.845,00
-

100.000,00
10.000,00

35.000,00

-

-

35.000,00

Plan

Zmniejszenie Zwiększenie

