
ZARZĄDZENIE NR 82/FK/15 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 22 czerwca 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, 

- zarządzeniem Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- zarządzeniem Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 



- zarządzeniem Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2015 r. 

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

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie -      42.376.781,01 

 zastępuje się kwotą -      42.458.629,82 

 a) dochody bieżące w kwocie      -      40.817.444,01 

     zastępuje się kwotą -      40.899.292,82 

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -        1.559.337,00 

2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie    -    41.062.420,01 

 zastępuje się kwotą -   41.144.268,82 

 a) wydatki bieżące w kwocie -       38.677.834,01  

     zastępuje się kwotą   -       38.759.682,82 

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -         2.384.586,00 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -        2.384.586,00 

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie        -        1.314.361,00    

4) § 13 otrzymuje brzmienie: 

    „§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 

   1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 0,00 zł; 

   2) celową w wysokości 169.780,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 158.780,00 zł, 

b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 11.000,00 zł.”. 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 82/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 czerwca 2015 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

801   Oświata i wychowanie - - 81.848,81 81.848,81 

 80101  Szkoły podstawowe - - 49.758,66 49.758,66 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 49.758,66 49.758,66 

 80110  Gimnazja - - 32.090,15 32.090,15 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 32.090,15 32.090,15 

Ogółem - - 81.848,81 81.848,81 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 82/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 czerwca 2015 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

750   Administracja publiczna 51.500,00 4.059,00 4.059,00 51.500,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  51.500,00 4.059,00 4.059,00 51.500,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  51.500,00 4.059,00 - 47.441,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

- - 4.059,00 4.059,00 

801   Oświata i wychowanie 132.000,00 - 81.848,81 213.848,81 

 80101  Szkoły podstawowe 99.000,00 - 49.758,66 148.758,66 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90.000,00 - 492,65 90.492,65 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.000,00 - 49.266,01 58.266,01 

 80110  Gimnazja 33.000,00 - 32.090,15 65.090,15 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 - 317,72 30.317,72 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00 - 31.772,43 34.772,43 

Ogółem 183.500,00 4.059,00 85.907,81 265.348,81 

 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 82/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 czerwca 2015 r. 

 
Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

801   Oświata i wychowanie - - 81.848,81 81.848,81 

 80101  Szkoły podstawowe - - 49.758,66 49.758,66 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 49.758,66 49.758,66 

 80110  Gimnazja - - 32.090,15 32.090,15 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 32.090,15 32.090,15 

Ogółem - - 81.848,81 81.848,81 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 82/FK/15 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 czerwca 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

801   Oświata i wychowanie - - 81.848,81 81.848,81 

 80101  Szkoły podstawowe - - 49.758,66 49.758,66 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 492,65 492,65 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - - 49.266,01 49.266,01 

 80110  Gimnazja - - 32.090,15 32.090,15 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 317,72 317,72 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - - 31.772,43 31.772,43 

Ogółem - - 81.848,81 81.848,81 

 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 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. 

Dochody 

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. zgodnie z pismem 

Nr WFB.I.3120.3.27.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w 

dziale 801 – Oświata i wychowanie w następujących rozdziałach: 

a) 80101 – Szkoły podstawowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 49.758,66 oraz 

b) 80110 – Gimnazja § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami o kwotę 32.090,15 

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 

maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa 

celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. Po stronie wydatków zwiększono plan wg 

tabeli: 

Nazwa szkoły § 4210 § 4240 Razem 

Szkoła Podstawowa Nr 2 185,96 18.596,55 18.782,51 

Szkoła Podstawowa Nr 3 165,99 16.599,79 16.765,78 

Szkoła Podstawowa Nr 5 140,70 14.069,67 14.210,37 

Razem szkoły podstawowe 492,65 49.266,01 49.758,66 

Gimnazjum Nr 1 317,72 31.772,43 32.090,15 

Ogółem 810,37 81.038,44 81.848,81 



Wydatki 

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

na prawach powiatu) pomniejszono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych o kwotę 4.059,00 przenosząc ją do nowego § 6060 – Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych. Przeniesione środki dotyczą „Zakupu 

kserokopiarki”, które to zadanie było wprowadzone tytułem zadania uchwałą Rady 

Miejskiej Nr V/36/15 z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu 

miasta na 2015 r., ale pomyłkowo zapisano wydatek w § 6050 – Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych a nie w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych. Ponadto w § 4700 – Szkolenia pracowników niebedących członkami 

korpusu służby cywilnej z ogólnej kwoty planu wyodrębniono 2.282,50 na szkolenia  

związane z integracją i wdrożeniem rozwiązania – budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej, w ramach inwestycji: Koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw  

i Pomorza”. 

 

 

 


