
 

ZARZĄDZENIE NR 74/FK/13 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2013 rok.  
 
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXIII/169/12 Rady Miejskiej 

ChełmŜy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budŜetu miasta na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. 

– Pom. z 2013 r., poz. 429) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2013 rok zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 3/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 5/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 6/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany 

budŜetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, 

- zarządzeniem Nr 52/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok,  

- uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zmiany budŜetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 58/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 61/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok,  



- zarządzeniem Nr 65/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok,  

- zarządzeniem Nr 73/FK/13 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 17 czerwca 2013r.  w sprawie 

budŜetu miasta na 2013 rok, nie wprowadza się zmian: 

 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie  -    45.261.722,32 

 a) dochody bieŜące pozostają w kwocie      - 41.178.641,92    

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                         -     4.083.080,40 

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie                                                                 -    43.611.068,09 

 a) wydatki bieŜące pozostają w kwocie    -   38.652.400,42 

    b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -     4.958.667,67 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -     4.958.667,67 

3) nadwyŜka budŜetowa pozostaje w kwocie -     1.650.654,23 

 

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

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

wydania.   

 
 

 

 

         Burmistrz Miasta 
 
          (-)   mgr Jerzy Czerwiński



 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 74/FK/13 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 
z dnia 17 czerwca 2013 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2013 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 1.279.595,50 5.000,00 5.000,00 1.279.595,50 

 85204  Rodziny zastępcze 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

  2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieŜących  

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.279.595,50 5.000,00 0,00 1.274.595,50 

  3110 Świadczenia społeczne 1.279.595,50 5.000,00 0,00 1.274.595,50 

Ogółem 1.279.595,50 5.000,00 5.000,00 1.279.595,50 

 

 
 


