ZARZĄDZENIE NR 146/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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,
- zarządzeniem Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2015 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniającym
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2015 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 110A/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2015 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2015 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2015 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 października 2015 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2015 r.
zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 dochody pozostają w kwocie

-

45.169.121,50

a) dochody bieżące pozostają w kwocie

-

43.609.784,50

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie

-

1.559.337,00

-

44.004.240,50

a) wydatki bieżące pozostają w kwocie

-

41.532.470,50

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie

-

2.471.770,00

2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie

w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie

-

2.471.770,00

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie

-

1.164.881,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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 Nr146/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.
Dział Rozdział
750
75023

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Administracja publiczna

313.190,00

5.500,00

5.500,00

313.190,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

221.500,00

2.000,00

2.000,00

221.500,00

141.000,00

-

2.000,00

143.000,00

80.500,00

2.000,00

-

78.500,00

91.690,00

3.500,00

3.500,00

91.690,00

30.000,00

3.500,00

-

26.500,00

61.690,00

-

3.500,00

65.190,00

Oświata i wychowanie

2.549.348,35

49.592,00

49.592,00

2.549.348,35

Szkoły podstawowe

1.457.141,35

13.350,00

43.572,00

1.487.363,35

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

303.960,00

3.600,00

-

300.360,00

628.962,00

-

35.052,00

664.014,00

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

84.845,00

7.600,00

-

77.245,00

15.200,00

-

400,00

15.600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4270 Zakup usług remontowych
75095

Pozostała działalność
4190 Nagrody konkursowe
4300 Zakup usług pozostałych

801
80101

Plan po

Plan

zmianach

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

80103

80104

-

1.000,00

119.654,35

11.200,00

1.600,00

-

9.600,00

4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki

900,00

300,00

-

600,00

10.500,00

250,00

-

10.250,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

282.920,00

-

7.120,00

290.040,00

111.370,00

20.502,00

-

90.868,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

76.750,00

15.575,00

-

61.175,00

11.530,00

500,00

-

11.030,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

15.130,00

2.700,00

-

12.430,00

2.200,00

1.007,00

-

1.193,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.760,00

720,00

-

5.040,00

136.920,00

1.200,00

-

135.720,00

109.700,00

200,00

-

109.500,00

27.220,00

1.000,00

-

26.220,00

521.177,00

5.420,00

4.800,00

520.557,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

159.000,00

4.420,00

-

154.580,00

320.396,00

-

3.000,00

323.396,00

4120 Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

37.781,00

500,00

-

37.281,00

-

-

1.800,00

1.800,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przedszkola
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

80110

118.654,35

Gimnazja

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
80114

80148

4.000,00

500,00

-

3.500,00

13.500,00

700,00

1.220,00

14.020,00

4120 Składki na Fundusz Pracy
4260 Zakup energii

7.000,00

500,00

-

6.500,00

6.000,00

-

1.220,00

7.220,00

4410 Podróże służbowe krajowe

500,00

200,00

-

300,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

291.840,00

8.020,00

-

283.820,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

264.000,00

5.200,00

-

258.800,00

22.040,00

1.420,00

-

20.620,00

5.800,00

1.400,00

-

4.400,00

17.400,00

400,00

-

17.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

17.400,00

400,00

-

17.000,00

Ochrona zdrowia

169.970,00

1.800,00

1.800,00

169.970,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

169.970,00

1.800,00

1.800,00

169.970,00

1.340,56

300,00

-

1.040,56

14.959,44

-

1.800,00

16.759,44

4.000,00

550,00

-

3.450,00

148.420,00

750,00

-

147.670,00

1.250,00

200,00

-

1.050,00

3.750.569,00

40.385,00

40.385,00

3.750.569,00

500.000,00

9.000,00

-

491.000,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

4120 Składki na Fundusz Pracy
80195

851
85154

Pozostała działalność

4190 Nagrody konkursowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4360 Zakup usług telekomunikacyjnych
852

Pomoc społeczna
85202

Domy pomocy społecznej

85204

85214

85219

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
Rodziny zastępcze
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4300 Zakup usług pozostałych

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

500.000,00

9.000,00

-

491.000,00

30.000,00

-

1.350,00

31.350,00

30.000,00

-

1.350,00

31.350,00

2.412.789,00

30.063,00

-

2.382.726,00

2.412.789,00

30.063,00

-

2.382.726,00

807.780,00

1.322,00

39.035,00

845.493,00

10.000,00

-

500,00

10.500,00

656.170,00

-

16.870,00

673.040,00

115.000,00

-

21.500,00

136.500,00

10.000,00

800,00

-

9.200,00

9.400,00

122,00

-

9.278,00

1.100,00

-

165,00

1.265,00

6.110,00

400,00

-

5.710,00

1.069.000,00

58.660,02

58.660,02

1.069.000,00

350.000,00

32.000,00

13.660,02

331.660,02

350.000,00

32.000,00

13.660,02

331.660,02

700.000,00

13.000,00

45.000,00

732.000,00

90019

4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych

400.000,00

-

45.000,00

445.000,00

300.000,00

13.000,00

-

287.000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4190 Nagrody konkursowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

19.000,00

13.660,02

-

5.339,98

1.500,00

198,11

-

1.301,89

11.500,00

7.461,91

-

4.038,09

4300

6.000,00

6.000,00

-

-

7.852.077,35

155.937,02

155.937,02

7.852.077,35

Zakup usług pozostałych
Ogółem

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 146/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 listopada 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
1. W dziale 750 – Administracja publiczna, zmian dokonano w rozdziałach:
a) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie plan z § 4270 – Zakup
usług remontowych w kwocie 2.000,00 (po zmianie 78.500,00) przeniesiono do § 4210 –
Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 143.000,00. Przesunięte środki
wydatkowane zostaną na wymianę opon oraz bieżące wydatki.
b) 75095 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4190 – Nagrody konkursowe o
3.500,00 (po zmianie 26.500,00) zwiększając § 4300 – Zakup usług pozostałych o tą
samą kwotę do wysokości 65.190,00. Powyższe środki przeznaczone zostaną na
wykonanie teczek firmowych Urzędu Miasta oraz na spotkania wigilijne Burmistrza
Miasta z organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta Chełmży.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmiany wprowadzono w następujących rozdziałach:
a) 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie pomniejszono plany w §§:
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.600,00, tj. po zmianie 300.360,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 7.600,00, tj. do kwoty 77.245,00,
- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1.600,00 do kwoty
9.600,00,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe do kwoty 600,00, tj. o 300,00,
- 4430 – Różne opłaty i składki o 250,00, gdzie plan po zmianie wynosi 10.250,00,
zwiększono natomiast §§:
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 35.052,00, tj. po zmianie 664.014,00,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 400,00, tj. do kwoty 15.600,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 119.654,35, tj. o 1.000,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 7.120,00, tj. po zmianie
290.040,00;
b) 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pomniejszono następujące §§:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.575,00, tj. do kwoty 61.175,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 500,00 (po zmianie 11.030,00),
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.700,00, tj. do kwoty 12.430,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy do kwoty 1.193,00, tj. o 1.007,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 720,00, tj. do kwoty
5.040,00;
c) 80104 – Przedszkola zmniejszono § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 200,00,
tj. do kwoty 109.500,00 oraz § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00, gdzie plan
po zmianie wynosi 26.220,00;
d) 80110 – Gimnazja pomniejszono:
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 4.420,00, tj. do kwoty
154.580,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 500,00 (po zmianie 37.281,00),
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 500,00, tj. do kwoty 3.500,00
zwiększono natomiast:
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00, tj. do kwoty 323.396,00,
- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wprowadzono plan na kwotę 1.800,00,
e) 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół pomniejszono plan w §
4120 – Składki na Fundusz Pracy o 500,00 (po zmianie 6.500,00) oraz w § 4410 –
Podróż służbowe krajowe o 200,00 (po zmianie 300,00), a zwiększono § 4260 – Zakup
energii o 1.220,00, tj. do kwoty 7.220,00;
f) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono następujące §§:
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.200,00 (po zmianie 258.800,00),
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.420,00, tj. do kwoty 20.620,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy do kwoty 4.400,00, tj. o 1.400,00;
g) 80195 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych
o 400,00, tj. do kwoty 17.000,00.
Zmian dokonano stosownie do zaplanowanych wydatków.
3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zwiększono § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.800,00, tj. do kwoty 16.759,44.
Środki na powyższą zmianę pozyskano § 4190 – Nagrody konkursowe, który pomniejszono
o 300,00, tj. do kwoty 1.040,56, § 4260 – Zakup energii o 550,00 (po zmianie 3.450,00),
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o 750,00, tj. do kwoty 147.670,00 oraz § 4360 – Opłaty z

tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gdzie plan po zmianie wynosi 1.050,00
(zmniejszenie o 200,00). Powyższa kwota zostanie wydatkowana na zakup słodyczy dla
dzieci z rodzin patologicznych oraz artykułów na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmian dokonano w rozdziałach:
a) 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono do kwoty
491.000,00, tj. o 9.000,00,
b) 85204 – Rodziny zastępcze § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu

terytorialnego

oraz

związków gmin

lub

związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących o 1.350,00, tj. do kwoty 31.350,00,
c) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 – Świadczenia społeczne pomniejszono o 30.063,00, tj. do kwoty 2.382.726,00,
d) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zwiększono:
- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 500,00, tj. do kwoty
10.500,00,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 16.870,00, tj. do kwoty 673.040,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 21.500,00 (po zmianie 136.500,00),
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych do kwoty 1.265,00, tj. o 165,00
zmniejszono natomiast:
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 800,00, tj. do kwoty 9.200,00,
- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych o 122,00 (po
zmianie 9.278,00),
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 400,00, tj. do kwoty
5.710,00.
Zmiany w opiece społecznej zostaną przeznaczone na pieczę w rodzinie zastępczej oraz
zakup ręczników.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian
w rozdziałach:
a) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie w § 4300 – Zakup usług
pozostałych dokonano zmniejszenia o kwotę 18.339,98, t. do kwoty 331.660,02. Jest to
jednak kwota wynikająca z per salda, tzn. o 32.000,00 zmniejszono wydatki Urzędu
Miasta na utrzymanie zieleni (po zmianie 226.900,00) jednocześnie o 13.660,02

zwiększając plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej - na utrzymanie zieleni do kwoty 104.760,02.
b) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – Zakup energii zwiększono do kwoty
445.000,00, tj. o 45.000,00 natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono
o 13.000,00, tj. do kwoty 287.000,00. Zwiększone środki zostaną wydatkowane na
dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego.
c) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie

ze

środowiska

zmniejszono

plany

w

paragrafach

związanych

z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj.
- § 4190 – Nagrody konkursowe o 198,11, tj. do kwoty 1.301,89,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 7.461,91, tj. do kwoty 4.038,09,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 0,00, tj. o 6.000,00.
d) 90095 – Pozostała działalność, wprowadzono nową inwestycję pn. „Budowa przyłącza
wodociągowego w ul. Turystycznej w Chełmży” na kwotę 8.000,00, środki pozyskując z
zadania pn. „Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej
zlokalizowanej w ulicy Sądowej”, który pomniejszono do kwoty 2.400,00.

