
ZARZĄDZENIE NR 5/FK/15 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 21 stycznia 2015 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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 i 1072) oraz § 11 pkt 2 i 3 

uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu 

miasta na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 14) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 

budżetu miasta na 2015 rok zmienionej zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -      41.715.970,00 

 a) dochody bieżące pozostają w kwocie      -      40.360.970,00   

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -        1.355.000,00 

2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie    -      40.401.609,00  

 a) wydatki bieżące pozostają w kwocie -      38.065.063,00 

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -        2.336.546,00 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -        2.336.546,00 

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie        -        1.314.361,00    

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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 5/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 21 stycznia 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

710   Działalność usługowa 3.500,00 1.000,00 1.000,00 3.500,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  3.500,00 1.000,00 1.000,00 3.500,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 1.000,00 1.000,00 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii   

3.500,00 1.000,00 - 2.500,00 

750   Administracja publiczna 24.500,00 11.500,00 11.500,00 24.500,00 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.500,00 500,00 500,00 1.500,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.000,00 - 500,00 1.500,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

500,00 500,00 - - 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23.000,00 11.000,00 11.000,00 23.000,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  5.000,00 5.000,00 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  12.000,00 - 11.000,00 23.000,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

6.000,00 6.000,00 - - 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

3.000,00 1.600,00 1.600,00 3.000,00 



 75416  Straż gminna (miejska) 3.000,00 1.600,00 1.600,00 3.000,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  800,00 800,00 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.400,00 - 1.600,00 3.000,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

800,00 800,00 - - 

801   Oświata i wychowanie 20.800,00 16.800,00 16.800,00 20.800,00 

 80101  Szkoły podstawowe 11.200,00 9.000,00 9.000,00 11.200,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  3.000,00 3.000,00 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2.200,00 - 9.000,00 11.200,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

6.000,00 6.000,00 - - 

 80110  Gimnazja 5.900,00 5.000,00 5.000,00 5.900,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  2.000,00 2.000,00 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  900,00 - 5.000,00 5.900,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

3.000,00 3.000,00 - - 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  3.700,00 2.800,00 2.800,00 3.700,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  800,00 800,00 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  900,00 - 2.800,00 3.700,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

2.000,00 2.000,00 - - 

851   Ochrona zdrowia 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 



 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  750,00 750,00 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  - - 1.750,00 1.750,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

1.000,00 1.000,00 - - 

852   Pomoc społeczna 7.500,00 4.800,00 4.800,00 7.500,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 7.500,00 4.800,00 4.800,00 7.500,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  800,00 800,00 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2.700,00 - 4.800,00 7.500,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

4.000,00 4.000,00 - - 

926   Kultura fizyczna 6.900,00 4.100,00 4.100,00 6.900,00 

 92695  Pozostała działalność 6.900,00 4.100,00 4.100,00 6.900,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  1.500,00 1.500,00 - - 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2.800,00 - 4.100,00 6.900,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  

2.600,00 2.600,00 - - 

Ogółem 67.950,00 41.550,00 41.550,00 67.950,00 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 21 stycznia 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 103.400,00 103.400,00 103.400,00 103.400,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  103.400,00 103.400,00 103.400,00 103.400,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 103.400,00 103.400,00 - - 

  4300 Zakup usług pozostałych - - 103.400,00 103.400,00 

Ogółem 103.400,00 103.400,00 103.400,00 103.400,00 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. 

zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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 

W dziale 710 – Działalność usługowa zmiany dokonano w rozdziale 71004 – Plany 

zagospodarowania przestrzennego, gdzie wprowadzono nowy § 4170 – Wynagrodzenia 

bezosobowe na kwotę 1.000,00. Kwota zostanie wydatkowana na zapłatę za udział  

w gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Środki na powyższy cel pozyskano  

z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, który 

pomniejszono do kwoty 2.500,00. 

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  

16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz. U. poz. 192). Zgodnie z zapisami § 1 pkt 3 lit. k i m uchylone zostały 

paragrafy wydatków 435 – Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz 437 – Opłaty z tytułu 

zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej. Ponadto, zgodnie z § 1 pkt 3 lit. 1 zmianie uległo brzmienie paragrafu 436. 

Paragraf ten swoim zakresem obejmuje wydatki klasyfikowane do końca 2014 r. w paragrafach 

435 i 437. W związku z powyższym dokonano powyższych zamian w zarządzeniu. 


