
ZARZĄDZENIE NR 70/FK/05 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 30 czerwca 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 zmienionej:  
- zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- uchwałą Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody w wysokości      - 27.824.437,00 

zastępuje się kwotą        - 27.842.575,00 
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    -   1.200.760,00 

zastępuje się kwotą        -   1.218.898,00 
d) subwencje pozostają w wysokości      -   7.896.580,00 

2) w §2 wydatki w wysokości      - 31.358.311,00 
zastępuje się kwotą        - 31.376.449,00 
w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości     - 26.471.911,00 
zastępuje się kwotą        - 26.490.049,00 
w tym: 
- wynagrodzenia pozostają w wysokości    -   7.557.084,00  
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości  -   1.705.900,00  
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości   -   2.306.909,00  
- obsługę długu pozostaje w wysokości    -      172.050,00  

b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości     -   4.886.400,00 
w tym: 
- inwestycyjne pozostają w wysokości     -   4.886.400,00  

3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości    -   3.533.874,00  
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości    -      209.000,00 

 
 



§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 70/FK/05 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 30 czerwca 2005 roku. 
 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie  - - 18.138 18.138 

 80101  Szkoły podstawowe  - - 3.018 3.018 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

- - 3.018 3.018 

 80195  Pozostała działalność  - - 15.120 15.120 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

- - 15.120 15.120 

Ogółem - - 18.138 18.138 

 



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 70/FK/05 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 30 czerwca 2005 roku. 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

630   Turystyka  40.200 200 200 40.200 

 63095  Pozostała działalność  40.200 200 200 40.200 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  13.000 200 - 12.800 

  4300 Zakup usług pozostałych  27.200 - 200 27.400 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
9.800 510 510 9.800 

 75416  Straż Miejska  9.800 510 510 9.800 

  3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  5.100 - 510 5.610 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4.700 510 - 4.190 

801   Oświata i wychowanie  6.000 - 18.138 24.138 

 80101  Szkoły podstawowe  6.000 - 3.018 9.018 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  6.000 - 3.018 9.018 

 80195  Pozostała działalność  - - 15.120 15.120 

  4300 Zakup usług pozostałych  - - 15.120 15.120 

Ogółem 56.000 710 18.848 74.138 

 



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 70/FK/05 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 30 czerwca 2005 roku. 

 
Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2005 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie  - - 18.138 18.138 

 80101  Szkoły podstawowe  - - 3.018 3.018 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

- - 3.018 3.018 

 80195  Pozostała działalność  - - 15.120 15.120 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

- - 15.120 15.120 

Ogółem - - 18.138 18.138 

 
 



Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 70/FK/05 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 30 czerwca 2005 roku. 

 
Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2005 rok. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie  - - 18.138 18.138 

 80101  Szkoły podstawowe  - - 3.018 3.018 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - - 3.018 3.018 

 80195  Pozostała działalność  - - 15.120 15.120 

  4300 Zakup usług pozostałych  - - 15.120 15.120 

Ogółem - - 18.138 18.138 

 
 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 70/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. 

 

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

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-23/05 z dnia 

13.06.2005r. zwiększona została dotacja celowa w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 

80101 – Szkoły podstawowe, §2030 o kwotę 3.018,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie 

wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 – dla uczniów 

podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.  

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-26/05 z dnia 

23.06.2005r. zwiększona została dotacja celowa w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 

80195 – Pozostała działalność, §2030 o kwotę 15.120,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi 

pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.  

3. W dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność - przenosi się środki z §4210 

na §4300 w wysokości 200,00. Zmiana ta jest spowodowana większymi niż przewidywano 

kosztami usług, tj. koszty wynajmu sprzętu mechanicznego do transportu, rozładunku 

i przeładunku piasku.  

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż 

Miejska – przenosi się środki finansowe w kwocie 510,00 z §4210 – Zakup materiałów 

i wyposażenia na §3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.  

 


