
ZARZĄDZENIE NR 58/FK/15 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 8 maja 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 2015 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, 

- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

 - uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -      42.859.355,20 

 a) dochody bieżące pozostają w kwocie      -      41.300.018,20 

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -        1.559.337,00 

2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie    -      41.544.994,20 

 a) wydatki bieżące pozostają w kwocie -      39.221.458,20 



     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -        2.323.536,00 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -        2.323.536,00 

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie        -        1.314.361,00    

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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. 

Burmistrza Miasta Chełmży 

(-) mgr Jerzy Czerwiński 



 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 58/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 maja 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   

17.920,00 2.103,42 2.103,42 17.920,00 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  17.920,00 2.103,42 2.103,42 17.920,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 2.103,42 - 7.896,58 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.920,00 - 2.103,42 10.023,42 

Ogółem 17.920,00 2.103,42 2.103,42 17.920,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 58/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 maja 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   

17.920,00 2.103,42 2.103,42 17.920,00 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  17.920,00 2.103,42 2.103,42 17.920,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 2.103,42 - 7.896,58 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.920,00 - 2.103,42 10.023,42 

Ogółem 17.920,00 2.103,42 2.103,42 17.920,00 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

po stronie wydatków dokonano zmiany planu pomiędzy § 4210 – Zakup materiałów  

i wyposażenia, który zmniejszono o kwotę 2.103,42 (po zmianie 7.896,58), a § 4300 – Zakup 

usług pozostałych, który zwiększono o 2.103,42, tj. po zmianie plan wynosi 10.023,42.  

Po rozbiciu wg głosowań plan przedstawia się następująco: 

§ 
Głosowanie  

10 maja 2015 r. 
Ponowne głosowanie  

24 maja 2015 r. 
Ogółem 

4210 3.896,58 4.000,00 7.896,58 

4300 8.050,42 1.973,00 10.023,42 

 11.947,00 5.973,00 17.920,00 

Są to zadania zlecone gminom, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 


