
ZARZĄDZENIE NR 28/FK/05 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 25 marca 2005r. 

 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. 

 
 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 
Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 
poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz §19 pkt 1 uchwały 
Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta 
na 2005 rok, zarządza się, co następuje: 
 
§1. W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie 
budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w wysokości      - 27.264.047,00 

zastępuje się kwotą        - 27.558.247,00 
w tym:          

a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości    -   4.734.787,00 
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

pozostają w wysokości              -        48.000,00 
c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości    -      747.460,00 

zastępuje się kwotą        -   1.041.660,00 
d) subwencje pozostają w wysokości      -   7.896.580,00 

2) w §2 wydatki w wysokości      - 30.797.921,00 
zastępuje się kwotą        - 31.092.121,00 
w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości     - 25.948.921,00 
zastępuje się kwotą        - 26.243.121,00 
w tym: 
- wynagrodzenia pozostają w wysokości    -   7.689.000,00 
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości  -   1.893.900,00 
- dotacje z budżetu w wysokości     -   2.068.170,00 

zastępuje się kwotą       -   2.177.670,00 
- obsługa długu pozostaje w wysokości    -      210.000,00 

b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości     -   4.849.000,00 
w tym: 
- inwestycyjne pozostają w wysokości     -   4.849.000,00 

3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości    -   3.533.874,00  
4) w §5 rezerwę ogólną i celową w wysokości     -      343.000,00 

zastępuje się kwotą        -      233.500,00 
 

§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 
ogłoszenia. 



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 28/FK/05 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 25 marca 2005 roku. 
 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  - - 294.200 294.200 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  - - 294.200 294.200 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)  

- - 294.200 294.200 

Ogółem - - 294.200 294.200 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 28/FK/05 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 25 marca 2005 roku. 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

700   Gospodarka mieszkaniowa  1.745.700 2.500 2.500 1.745.700 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1.745.700 2.500 2.500 1.745.700 

  4300 Zakup usług pozostałych  1.745.700 2.500 - 1.743.200 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego  
- - 2.500 2.500 

758   Różne rozliczenia  343.000 109.500 - 233.500 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe  343.000 109.500 - 233.500 

  4810 Rezerwy  343.000 109.500 - 233.500 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  - - 294.200 294.200 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  - - 294.200 294.200 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  - - 294.200 294.200 

926   Kultura fizyczna i sport  - - 109.500 109.500 

 92695  Pozostała działalność  - - 109.500 109.500 

  2630 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 
- - 109.500 109.500 

Ogółem 2.088.700 112.000 406.200 2.382.900 

 



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 28/FK/05 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 25 marca 2005 roku. 

 
Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2005 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  - - 294.200 294.200 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  - - 294.200 294.200 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)  

- - 294.200 294.200 

Ogółem - - 294.200 294.200 

 



 
Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 28/FK/05 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 25 marca 2005 roku. 

 
Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2005 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  - - 294.200 294.200 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  - - 294.200 294.200 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  - - 294.200 294.200 

Ogółem - - 294.200 294.200 
 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. 

 

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2005r. w następujących pozycjach: 

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się §4520 - Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego z kwotą 2.500,00, a zmniejsza się §4300. Zmiana wynika 

z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będącego 

własnością Skarbu Państwa położonego w Chełmży przy ul. Hallera 31a, którego zrzekli się 

Marek i Alina Murawscy oraz Michał i Bożena Szwarc wspólnicy spółki jawnej prowadzący 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Wędliny Staropolskie na rzecz Gminy Miasta Chełmża. 

Po zmianach plan wydatków w rozdziale 70005 przedstawia się następująco: 

§ Nazwa  ZGM Sp. z o.o. Urząd 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 - 
4260 Zakup energii 103.500 - 
4270 Zakup usług remontowych 500.000 - 
4300 Zakup usług pozostałych 1.737.500 5.700 
4430 Różne opłaty i składki 89.000 - 

4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego  

- 2.500 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 100.000 

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

- 40.000 

  2.431.000 148.200 
 

2. W dziale 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność, §2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu 

dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wprowadza się plan 

w wysokości 109.500,00 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu gminy w 2005r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, podmioty, jednostki 

organizacyjne na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) po uwzględnieniu 

wysokości środków dokonano podziału środków dla następujących klubów sportowych: 

Klub Sportowy "Legia" 49.000,00 

Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz" 28.500,00 

Klub Sportowy "Pogoń"  4.500,00 

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927  13.500,00 

Międzyszkolny Klub Sportowy  14.000,00 

3. Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-12/05 z dnia 30.03.2005r. zwiększa się dotację celową 

w dziale 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, §2030 o kwotę 294.200,00 



z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów 

o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, 

udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych 

oraz pomoc rzeczową.   

 


