ZARZĄDZENIE NR 4/FK/14
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 10 stycznia 2014 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 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, 645 i 1318) oraz § 11 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXX/216/13 Rady
Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządza
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu miasta na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dochody pozostają w kwocie

- 43.707.239,00

a) dochody bieżące pozostają w kwocie

- 40.307.239,00

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie

-

2) w § 2.1 wydatki pozostają w kwocie

3.400.000,00

- 42.672.165,02

a) wydatki bieżące pozostają w kwocie

- 39.128.259,00

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie

-

3.543.906,02

- inwestycyjne pozostają w kwocie

-

3.222.406,02

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie

-

1.035.073,98

w tym:

§ 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 Chełmży.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem
wydania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.
Dział

Rozdział

852
85215

85295

§

Nazwa

Plan po

Plan

Zmniejszenie

Zwiększenie

Pomoc społeczna

1.633.000,00

39.700,00

39.700,00

1.633.000,00

Dodatki mieszkaniowe

1.514.000,00

39.700,00

-

1.474.300,00

3110 Świadczenia społeczne

1.514.000,00

39.700,00

-

1.474.300,00

119.000,00

-

39.700,00

158.700,00

119.000,00

-

39.700,00

158.700,00

1.633.000,00

39.700,00

39.700,00

1.633.000,00

Pozostała działalność
3110 Świadczenia społeczne
Ogółem

zmianach

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 4/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 stycznia 2014 r.
zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 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.
Zmian dokonano po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna gdzie przeniesiono
kwotę 39.700,00 z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne
(po zmianie 1.474.300,00) do rozdziału 85295 – Pozostała działalność § 3110 – Świadczenia
społeczne, który zwiększono o powyższą kwotę, tj. do kwoty 158.700,00, w tym: Urząd
Wojewódzki (dotacja z budżetu) – 95.200,00, Urząd Miasta (środki własne) – 63.500,00.
Zmiany dokonano na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Program określa
warunki przyznawania dotacji do zadania własnego przy udziale środków własnych gminy w
wysokości 40%. W terminie późniejszym Wojewoda Kujawsko – Pomorski na wniosek
Burmistrza Miasta może obniżyć udział środków własnych do 20%.

