
ZARZĄDZENIE NR 10/FK/16 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 22 stycznia 2016 r. 
 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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, 1045 i 1890) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/83/15 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. 

Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 171) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

budżetu miasta na 2016 rok zmienionej zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -  42.775.369,00 

 a) dochody bieżące pozostają w kwocie      -        42.070.369,00   

 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -             705.000,00 

2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie    -        40.564.727,00  

 a) wydatki bieżące pozostają w kwocie -        39.806.727,00 

     b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -             758.000,00 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -             702.000,00 

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie        -          2.210.642,00    

 

§ 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 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 10/FK/16 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 stycznia 2016 r. 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

141.800,00 900,00 900,00 141.800,00 

 75416  Straż gminna (miejska) 141.800,00 900,00 900,00 141.800,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133.000,00 900,00 - 132.100,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.800,00 - 900,00 9.700,00 

851   Ochrona zdrowia 14.780,00 9.000,00 9.000,00 14.780,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii 14.780,00 9.000,00 9.000,00 14.780,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.780,00 - 9.000,00 14.780,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00 9.000,00 - - 

852   Pomoc społeczna 986.500,00 7.806,00 7.806,00 986.500,00 

 85206  Wspieranie rodziny 5.100,00 2.235,00 - 2.865,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.100,00 2.235,00 - 2.865,00 

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

128.400,00 1.161,00 1.161,00 128.400,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.000,00 1.161,00 - 118.839,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.400,00 - 1.161,00 9.561,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 853.000,00 4.410,00 6.645,00 855.235,00 



  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800.000,00 4.410,00 - 795.590,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.000,00 - 6.645,00 59.645,00 

Ogółem 1.143.080,00 17.706,00 17.706,00 1.143.080,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 10/FK/16 
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 stycznia 2016 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

852   Pomoc społeczna 128.400,00 1.161,00 1.161,00 128.400,00 

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

128.400,00 1.161,00 1.161,00 128.400,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.000,00 1.161,00 - 118.839,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.400,00 - 1.161,00 9.561,00 

Ogółem 128.400,00 1.161,00 1.161,00 128.400,00 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. 

zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 

– Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

zgodnie z naliczeniem zwiększono do kwoty 9.700,00, tj. o 900,00, zmniejszając tym 

samym plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 900,00, tj. do kwoty 

132.100,00. 

2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę 

9.000,00 zniesiono z § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 0,00) zwiększając plan 

w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, tj. do kwoty 14.780,00. Zmiana podyktowana  

jest faktem, iż terapeuta prowadzący zajęcia nie będzie prowadził działalności 

gospodarczej, więc zatrudniony zostanie na podstawie umowy zlecenie.  

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego dokonano zmian w następujących rozdziałach i paragrafach: 

a) 85206 – Wspieranie rodziny § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 

2.235,00, tj. do kwoty 2.865,00, 

b) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.161,00 

przeniesiono z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 

118.839,00) do § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, który po zmianie wynosi 

9.561,00, 

c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 

pomniejszono o 4.410,00, tj. do kwoty 795.590,00 natomiast § 4040 – Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne zwiększono o 6.645,00, tj. do wysokości 59.645,00.  


