
ZARZĄDZENIE NR 82/FK/14 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 3 czerwca 2014 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budŜetu 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 ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budŜetu 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 ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok zmienionej: 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

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

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

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

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

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

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 68/FK/14 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 

- zarządzeniem Nr 77/FK/14 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 22 maja 2014 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, 



- uchwałą Nr XXXIII/249/14 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -       43.897.311,65 

 a) dochody bieŜące pozostają w kwocie      -         41.324.584,63 

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -           2.572.727,02 

2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie    -         44.047.311,65 

 a) wydatki bieŜące pozostają w kwocie -         40.458.664,50 

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -           3.588.647,15 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -           3.267.147,15              

3) deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie         -              150.000,00    

4) w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

    „2) celową w wysokości 121.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł, 

b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 1.000,00 zł.”. 

 

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

 

 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 

( - ) mgr Jerzy Czerwiński 



 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 82/FK/14 
Burmistrza Miasta ChełmŜy  
z dnia 3 czerwca 2014 r. 
 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2014 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

758   RóŜne rozliczenia 246.000,00 5.000,00 - 241.000,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 246.000,00 5.000,00 - 241.000,00 

  4810 Rezerwy 246.000,00 5.000,00 - 241.000,00 

851   Ochrona zdrowia 14.950,00 750,00 3.750,00 17.950,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14.950,00 750,00 750,00 14.950,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 14.200,00 - 750,00 14.950,00 

  4430 RóŜne opłaty i składki 750,00 750,00 - - 

 85195  Pozostała działalność - - 3.000,00 3.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

- - 3.000,00 3.000,00 

926   Kultura fizyczna 164.000,00 - 2.000,00 166.000,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 164.000,00 - 2.000,00 166.000,00 

  2820 
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom   

164.000,00 - 2.000,00 166.000,00 

Ogółem 424.950,00 5.750,00 5.750,00 424.950,00 

 
 


