
ZARZĄDZENIE NR 68/FK/14 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 5 maja 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 z 2014 r. poz. 379) 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 99) 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 zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 4/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 stycznia 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 8/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 9/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- uchwałą Nr XXXI/219/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 33/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 51/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 56/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 marca 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- uchwałą Nr XXXII/231/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 65/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -       43.825.546,65 

 a) dochody bieżące pozostają w kwocie      -  41.269.119,63 

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -       2.556.427,02 



2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie    -      43.975.546,65 

 a) wydatki bieżące pozostają w kwocie -         40.415.640,63 

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -           3.559.906,02 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -           3.238.406,02             

3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie -              150.000,00                

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się 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 68/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 5 maja 2014 r. 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

710   Działalność usługowa 41.000,00 4.000,00 4.000,00 41.000,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 41.000,00 4.000,00 4.000,00 41.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 4.000,00 - 36.000,00 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii   

1.000,00 - 4.000,00 5.000,00 

750   Administracja publiczna 2.795.200,00 112.991,00 112.991,00 2.795.200,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  2.795.200,00 112.991,00 112.991,00 2.795.200,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.070.000,00 - 42.000,00 2.112.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197.200,00 60.000,00 - 137.200,00 

  4270 Zakup usług remontowych 130.000,00 30.000,00 - 100.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 235.000,00 - 48.000,00 283.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  123.000,00 22.991,00 - 100.009,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

40.000,00 - 22.991,00 62.991,00 

801   Oświata i wychowanie 263.000,00 136.503,98 136.503,98 263.000,00 

 80195  Pozostała działalność 263.000,00 136.503,98 136.503,98 263.000,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 231.503,98 136.503,98 - 95.000,00 



  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.496,02 - 136.503,98 168.000,00 

Ogółem 3.099.200,00 253.494,98 253.494,98 3.099.200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 68/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 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. 

Wydatki 

1. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania 

przestrzennego zwiększono plan w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 4.000,00 do wysokości 5.000,00, zmniejszono natomiast 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 36.000,00. Przedmiotowe środki przeznaczone 

zostaną na operaty szacunkowe, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ocenę aktualizacji studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) przeniesiono środki w kwocie 22.991,00 z § 6050 – Wydatki  

inwestycyjne jednostek budżetowych (po zmianie 100.009,00) do § 6060 – Wydatki na 

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. do kwoty 62.991,00. W poszczególnych 

inwestycjach zmiany przedstawiają się następująco: 

a) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci elektrycznej, 

komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż 

Miejska)” zmniejszono do kwoty 26.918,87, ponieważ część zadania realizowana jest  

w ramach § 6060; 

b) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup urządzeń do 

osuszania budynków” zwiększono do kwoty 42.435,00, ponadto wprowadzono nową 

inwestycję pn. „Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku 

przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska)” na kwotę 20.556,00, która dotyczy 

zakupu urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowych w budynku przy ul.Hallera 2 

i ul.Hallera 19.   



Ponadto w powyższym rozdziale zwiększono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe 

pracowników o kwotę 42.000,00, tj. do wysokości 2.112.000,00 oraz w § 4300 – Zakup 

usług pozostałych o 48.000,00 (po zmianie 283.000,00). Zmniejszono natomiast § 4210 – 

Zakup materiałów i wyposażenia o 60.000,00, tj. do kwoty 137.200,00 oraz § 4300 – 

Zakup usług pozostałych do kwoty 100.000,00, tj. o 30.000,00. 

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność  

w związku z rozliczeniem projektu pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych 

i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” oraz zmianą montażu finansowego faktur 

dokonano zmian pomiędzy § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który 

pomniejszono o 136.503,98 i po zmianie wynosi 95.000,00, a § 6059 – Wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych, którego plan po zwiększeniu równa się kwocie 

168.000,00. Całkowita kwota inwestycji nie uległa zmianie i wynosi 263.000,00. 


